








প্রকাশকের নিবেদন 

“মহাভারতম্” মহামহোপাধ্যায়-ভা রতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ শ্রম? 

হরিদাস সিঙ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপশ্যালব্ধ অম্বতময় ফল । ০স আশ্চধ্য 

তপশ্চধ্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একুশ বছর তিনি 
ছিলেন “মহাভারতম্”-এর তপক্কায় মগ্র-এবং সে একক ও ছুশ্চর 

তপন্থায় তার পাণ্ডিতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অলীম ধৈধ্য, 
অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আক়্াস। ফলে তিনি আমাদের জন্ত রেখে 
গেছেন তীর “মহাভারতম্”_এক আশ্চর্য্য এশ্বর্য । “মহাতারতম্»-এবর 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় এশ্বধ্য 
সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপুত্তি উপলক্ষে খধষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করান পুণ্য প্রেরণা ও প্রষ্ষাস। সথধীজনের সানন্দ সমর্থনে 

'আমাষের প্রমান লার্থক হোক--_এইমাত্র কাষন। । 
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নিবেদন 
পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহাভারতের বিরাটপর্ব প্রকাশিত হইপ। এই 

পর্বেবও পূর্ববপূর্বব পর্ধের ন্যায়ই পুস্তকতেদে নানাপ্রকার পাঠভেদ আছে; তাহার কারণসকপ 

পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি । এই পর্ষ্রর নৃতন টীকা ও বঙ্গান্ছবাদ রচনা করিবার সময়ে আমি 
বিভিন্ন দেশীয় সাতথানি পুস্তক আদর্শ লইয়াছিলাম ; তাহার মধ্যে আমার প্রপিতামহ মহাপপ্ডিত 

»রাঁধানাথতর্কসিদ্ধান্তমহাশয় আজ হইতে ১৪২ বৎসর পূর্বে যে বিরাটপর্ধব স্বহস্তে লিখিয়! 

রাঁখিয়] গিয়াছেন এবং ঘে পুস্তক আমার পিতামহ ৬কাশীচজ্বাচস্পতি ও পিতৃদেব ৬গঙ্গাধর- 

বিভালক্কারমহাশয়প্রভৃতি অসাধারণ পণ্ডিতগণ বহুবার পাঠ ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, 

সেই পুস্তকই আমার প্রধান অবলম্বন ছিল। পণ্ডিত ৬মহাদেবশন্ম! নান! দেশীয় অতিপ্রাটীন 
পুস্তকসমূহ পধ্যালোচন] করিয়া “গুজরাতী-সুন্্রণালয়ে' যে পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন এবং পুণা 

ভাগ্ডারকারসমিতি নানা দেশীয় বহু পুস্তকদৃষ্টে বু গবেষণ! করিয়া যে পুস্তক বাহির করিয়াছেন, 

সেই দুইখানি পুস্তকের সহিত আমার প্রপিতামহলিখিত পুস্তকের প্রায়ই বিশেষ সামঞ্জন্ত দেখিতে 

পাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছি এবং এই সামঞ্5 দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া! আমার দু 

ধারণ।"হুইয়াছে যে, কল্পিত পাঠান্তরগুলি অনতিপ্রাচীন কালে বিরাটপর্ষের মধ্য স্থান পাইয়াছে। 

আমার আদর্শ পুস্তকগুলির পরিচয় পরে প্রর্দশিত হইবে। 
বিরাটপর্বব অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও, ঘটনাবৈচিত্রে বড়ই মনোহর এবং এই পর্বে 

অনেক ব্যালকূট ও কঠিন শ্লোক আছে। এই জন্যই এই পর্বের প্রত্যেক ক্জোকেরই অন্থয়মুখে 

সরল ও বিস্তৃত টীকা কন্পিয়াছি এবং পরিত্যক্ত পাঠীস্তরগুলির অনার্ধতার কারণও বহুস্বানেই 
: দেখাইয়াছি। 

মহযি নিজে আদিপর্য্ধের 'পর্বসংগ্রহ'-নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য পর্ষের চ্যায় এই 

পর্বেরও অধ্যায় এবং ঙ্জোকের সংখ্য। নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা --. 

“চতুর্থমেতদ্বিপুলং টরাটং পর্বব বণিতম্। 

অআ্াপি পরিসংখ্যাত। অধ্যায়াঃ পরমবিণ। ॥২১৭। 

সপ্তবর্টিরথে পূর্ণাঃ গ্গোকানামপি মে শুরু । 

ক্লোকানাং দ্বে সহনে তু ক্লোকা; পঞ্চাশদেব তু ॥২১৮1 

ইছার শ্মুল অর্থ--বিরাটপর্কে সাতযটিটী অধ্যায় এবং ছুই হাজার পঞ্চাশটী ক্লোক আঁছে। 
কিন্ত বর্তমান সময়ে কোন পুস্তকে ১১ অধ্যায়, কোন পুস্তকে ৭ অধ্যায়, কোন পুস্তকে 

৫ অধ্যায়, কেন পুস্তকে ৪ অধ্যায় এবং কোন পুস্তকে ৩ অধ্যায় অধিক দেখিতে পাইয়াছি। 



(৬) 

আর উদ্ত গণনা অন্সাঁরে পুস্তকভেদে ২২৪ ক্সোক হইতে প্রায় ৫€** ক্সোক পথ্য 
অধিক লক্ষিত হইয়াছে । তবে, ভাণ্তারকারসমিতির পুস্তকে উক্ক মহুধির গণনার সহিত 
অধ্যায়ের মিল আছে বটে;কিন্ত ১৭টী শ্লোক কম আছে। অতএব আমি মহবির গণনা 
অছষারে পূর্বপূর্বব পর্ধে যেমন অধ্যায় ও গ্োকসংখ্যার মিল করিয়াছি, এই পর্বেও তেমনই 

অধ্যায় ও ্লোকলংখ্যার মিল করিয়াছি; কিন্কু এই মিল করার জন্য কোন স্থানেই কোন কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হয় নাই ;. কারণ, বর্তমান সময়ে মহাভারতের পুস্ঠকসমূহ কামধেস্থ ; যখন যেমন 

ইচ্ছা করা যায়, তখন তেমনই আদর্শ পুস্তক পাওয়া যায়; স্ৃতরাং কেবল পুস্তকসমূহের 
পর্যযালোচন] করিয়া পুস্তক বিশেষের অন্ুলরণ করার পরিশ্রমমাত্র করিলেই মিল করা চলে। এই 

অধ্যায় এবং ক্জোকের মিলও পূর্ববপূর্তব পর্বের ন্যায়ই পরে একটা তালিকা দিয়া দেখান হইবে । 

মোট কথা--মআমার এই পুস্তকে উক্ত মহধির গণনার সহিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার কড়ায়- 

গণ্ডায় মিল দেখা যাইবে এবং সেই জন্যই একমাত্র ভাগ্ডারকারের পুস্তক ব্যতীত অন্য সকল পুস্তক 
হইতেই অধ্যা ও গ্লেকসংখ্য গ্রদশিতরূপ কম লক্ষিত হইবে। 

এইক্ষণ জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, বুযোৎসর্গে হবি-(হোমীয়দ্্রব্য ঘ্বৃতগ্রভৃতি) রক্ষার জন্ম 

বিরাটপাঠ করার ব্যবস্থ' ও রীতি প্রচলিত আছে এবং সক্কল্লিত সম্পূর্ণ মহাভারতপাঠেও 

বিরাটপর্ধব পাঠ করা হইয়া থাকে; স্থতরাং যে পুস্তকে অধ্যায় ও ক্সোক কম আছে, সে 

পুন্তকদৃষ্টে পাঠ করিলে অঙ্গহানি ও ফলের অল্পত হইতে পারে। কেন না,, ম্মার্তভট্টাচার্ধ্য 

যলমাসতত্বে লিখিয়'ছেন-_“বিহিতাবিহিতত্বসন্দেহে অবিছিতকরণাদ্িহিতাকরণে মহান্ দৌষঃ” 

অর্থাৎ বিহিত কি অবিহিত-_-এইরূপ সন্দেহস্বলে অবিহিত কর] অপেক্ষা বিহিত না করায় অধিক 

দোষ হইবে ; অতএব অধিকই যদি বিছিত হইয়া! থাকে, তবে অল্প পাঠ করিলে অবশ্তাই দোষ 

হইবে । আর এক কথা--“অধিকন্ত ন দৌষায়” এই সর্বত্র প্রসিদ্ধ বচনও রহিয়াছে । 

ইছার উত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, মহধি নিজে বলিলেন__তীহার বিরাটপর্ষের ৬৭টা 

অধ্যায় এবং ২*৫*টী ক্সোক আছে'। অথচ প্রচলিত পুস্তকসমূহে দেখিতে পাই-_৭*টা 

হইতে ৭৮টী পর্যন্ত অধ্যায় এবং ২২৭৪ হইতে ২৫৫০টী পর্যন্ত ক্সপোক। এ অবস্থায় উক্ত 

অতিরিক্ত অধ্যায় ও ক্সোকগুলি বিহিত হয় কি করিয়া ?। ইহাতে যদি বল! হয় যে, আমি যে 

অধ্যায় ও ক্সোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া বাদ দিয়াছি, সেই অধ্যায় ও ক্লোকগুলিই যদি 

যহুধির রচিত হইয়া থাকে, তবে ত বিহিতের অকরণই হুইল এবং আমি ঘে প্রক্ষেপের কারণ 

দ্বেখাইয়াছি, ভাহাতে তূলও ত থাকিতে পারে। তাহাতে আমর বলিব যে, যেখানেই 

যুযোৎসর্গ বা সন্কমিত মহাভারতপাঠ হউক না কেন, সেইখানেই তোমার মতে প্রথমে বিভিন্ন 

স্থানীয় বন্ুতর পুস্তক আনিতে হইবে, তাহার পর তাহার প্রত্যেক পুস্তকের অধ্যায় ও স্লোক 

গণন] করিতে হইবে, পরে ঘে পুস্তকে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্সোক পাওয়া যাইবে, সেই পুস্তকই পাঠ 

করিবে; সেরূপ না করিলেই বিছিতের অকরণ হুইবে। অথচ একপ গণনাপ্রসতি কোথাও 

কেছই করেন না, কিংবা! তুমিও কর না। আর এক কথা--তোমার সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে 

যেখানায় 'সর্ধযাপেক্ষা অধিক অধ্যায় ও জ্জোক আছে, তাহা! অপেক্ষাও ঘি পৃথিবীর কোন পুম্তকে 

অধিক অধ্যায় ও ক্লোক থাকে, তবে সেই বিছিতের আকরণই হইয়া পড়িবে । এই আশশ্কায় 

কোন স্থানেই বিরাট বা সম্পূর্ণ মহাভারতপাঠ হইতেই পারে না। তা'র পর বিশেষ কথা এই যে, 
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বিহিত অপেক্ষা নান করিলেও যেমন দোষ হয়, অধিক করিলেও তেমনই দোষ হয়। তাহা 

প্রমাণ--তিথিতত্বধৃত যোগিযাজ্ঞবন্কাবচন । যথা. 

“মক্ন্য,নঞ্চাতিরিক্তষ্চ যচ্ছিজং যদযজিয়ম্। 

হদমেধামশ্তুদ্চ যাতযামঞ্ণ যন্তবেৎ। 

তদোষ্কারপ্রধুক্তেন সর্বঞ্চকাবিকলং ভবেৎ ৪” 

অতএব মহযির গণনা অপেক্ষা অধিক অধ্যায় ও গ্সোেক পাঠ করিয়া সেই দোষ 

দূর করার জন্য প্রণব উচ্চারণ করা অপেক্ষা সেই গণনার অনুপ অধ্যায় ও ক্সোক 

পাঠ করিয়া তাহার নৃানত্বন্দেহে প্রণব উচ্চারণ করাই সর্ধপ্রকারে সঙ্গত। কেন না, 

তাহাতে মহুধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদশিত হয়, প্রক্ষিপ্ধপাঠের দোষ দূর হয় এবং 

পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। তার পর “অধিকন্ধ ন ছোষায়' এই বচন কোন গ্রন্থে দেখা 

যায় না ঝলিয়৷ উহ! অমূলক বলিয়াই মনে হয়। যদি সমূলকও হয়, তবে “মন্নয,নঞ্চাতিরিক্তঞ্ক'" 

ইতারদি বচনের বিরোধবশতঃ উহা দান বা জপারদির বিষয়েই বলিতে হুইবে। 

অতএব মহহির গণনার অনুনূপ অধ্যায় ও শ্লোকযুক্ত এই বিরাটপর্ধ্ব ও জম্পু্ণ 
মহাভারত পাঠ করাই সর্ব প্রকারে শাস্ত্রসি্ধ ও যুক্তিসঙ্গত ; এবিষয়ে কোন 
সন্দেহ লাই। 

তা'র পর ছাপার পুস্তকপাঠে৪ কেন দোষ নাহ । কেন না, হস্তলিখিত পুস্তকের গ্যায় মুক্রিত 

পুস্তকও পাঠ্য বলিয়াই তন্ত্র লিখিত আছে । ঘযথ] খঙ্গমালাতঙ্তে-_ 

“লেখন্যা লিখিতং প্রাজৈমুর্জাভিরদ্কিতঞ্চ যৎ। 
শিল্পাদিনিশ্মিতং যত্তু, পাঠাং ধাধ্যাঞ্চ সর্ববদা ৪” 

বুষোৎসর্গে বিরাটপাঠের বিষয়ে ম্মার্ভট্রাচার্ধ্য শুদ্ধিতত্বে বৃধোৎসগণ্রকরণে লিখিয়াছেন-_- 

শসরুবসা: শুচিভূ-্থা ত্রাহ্মণান্ শ্বন্তি বাঁচা চ। কা্তয়েস্তারতক্চেব তথ শ্যাদক্ষয়ং হবিঃ ॥* ইতি 
দানধন্মে বুষোৎসর্গপ্রকরণীয়বচনাৎ অক্ষয়হবিষ্কামেণ ন্বন্তিবাচনানস্তরং মহাভারতনামোচ্চাধ্যম্।**" 

০০০ ৯৯৯ রাঁদেশীয়প্রভৃতয়গ্ত বিরাটপর্ব পাঠয়ন্তি ।” স্থতরাঁং স্থার্ের মতে বুষোৎসর্গে বিরাটপাঠ 

করা শিষ্টব্যবহারমাত্র । বাস্তবিকপক্ষে “কীর্য়েন্তারতফৈব তথ শ্টাদক্ষয়ং হবি:” এই স্থানে 

“ভারত'-শব্ধে 'মহাভার'ত'-নাম ধরিলে লক্ষণ! হয়; স্ৃতরাং “ভারতং কার্থয়েৎ মহাভারতং 

পঠে এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। তাহাতে বুষোৎ্সর্গে সম্পূর্ণ মহাভারত পাঠ করা অসম্ভব 
বলিয়া তাহার কোন অংশ পাঠ করিবে_ ইহাই বুঝিতে হুইবে এবং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, 
রাক্ষসের! হোমীয় দ্রব্য হরণ করিতে পারে, মহাভারতের অংশবিশেষ পাঠ, তাহাতে বাধা দিবে। 

অতএব মহাভারতের যে অংশে প্রথমে হরণ-সস্তাবন! এবং পরে তাহার বাধা আছে, সেই অংশই 

পাঠ করা উচিত। সে অংশ, বিরাটপর্বব । কারণ, বিরাটপর্কের প্রথমে ভ্রিগর্ডেরা ও কৌরবের! 
বিরাটরাজার গোহরুণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরে আবার পাগুবেরা তাহাতে বাধ! দিয়া- 

ছিলেন, এই ঘটনা! লিখিত আছে; অতএব ন্থার্থভট্রাচাধ্যধ্ত উক্ত বচন এবং উকু ঝুক্তি 

অন্লারেই বৃযোৎসর্গে বিরাটপাঠ পাঁওয়! যায়। 

* অনুশাসনপর্বব, ১৭৭ অধ্যায়, ৬৩ কোক, ১৪৪৭ পৃষ্ঠ | 
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তা'র পর স্মা্তগ্রস্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার কাশিরাষ বাচস্পতি উক্ত শুদ্ধিতথবসনার্ভের টাকায় 
তিনটী ম্পঞ গ্রয্াণ লিখিয়1 গিয়াছেন। যথা 

“কাল্সতরে তবিষ্তে_ শ্রন্থা বিরাটপাঠং য উৎস্জেদ্বৃষমুত্তমহ। 
পিতপামনৃণো তৃত্বপ্রাপ্রোতি হ্বর্গতিং পরাম্ ॥ 

তথা--বিরাটং পাঠয়িত্বা য উৎস্জেদ্বৃযমুতমঙ্থ। 

স গচ্ছে পরয়ং দেবং নারায়পমনাময়ষ্ ॥ 

তথা-__বিরাটপাঠং যন্টার্থে কারয়েস্ধান্ধবঃ কচিৎ। 
তশ্ত স্বর্গে স্থিতিস্তা বদ্যা বদিস্্াশ্চতুর্দশ ॥” 

সন্বল্পিত সম্পূর্ণ মহাভারতপাঠে “অরিমঙ্গলী” করিবার ব্যবহার আছে। বনপর্ষের শেষ অধ্যার়, 
বিরাটপর্ব্ষ সম্পূর্ণ এবং উদ্যোগপর্কের প্রথম অধ্যায় একদিনে পাঠ করাকে 'ত্রিমঙ্গলী' বলে। 

ইছার তাৎপর্য এই ঘষে, স্থার্ভট্রাচার্ধা তিথিতত্বে লিখিয়াছেন--“অভিপ্রেতার্থসিদ্ধির্ঙ্গলম” 
অতীষ্টসিত্ধির নামই মঙ্গল? ন্ুতরাং বনপর্ধের শেষ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির সহচরগণের বিচ্ছেদ 
সম্ভাবনায় মুচ্ছিত হইয়া পড়েন, পরে তাহার চৈতন্ভলাভ হয়; তাহাই প্রথম মঙ্গল । বিরাটপর্কে 

পাগুবগণ যে নিবিবিপ্নে অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই দ্বিতীয় মঙ্গল । আর, 
উদ্যোগপর্কের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীক। পাও্বগণের রাজ্যলাতের স্থচনা করেন, তাহাই তৃতীয় 

মঙ্গল) সুতরাং 'একন্সিক্সেব দিনে অয়াণাং মঙ্গলানাং সমাহার ইতি জরিমক্গলী' | 

পাঠান্তরে লিখিত সাহ্কেতিক অক্ষরগুলির বিবরণ__ 
প্র-_(আমার) প্রপিতামহলিখিত পূর্বববঙ্জদেশীয় পুস্তক । 

বা বাপুদেবশাস্ত্রিসংশৌধিত কাশীপ্রদেশীয় মুদ্রিত পুস্তক । 
ব--বঙ্গবাসি-সংবাদপত্র-কাধ্যালয়-মুদ্রিত পশ্চিমবঙ্গদেশীয় পুস্তক । 

রা-রামশাসি-সংশোধিত দাক্ষিণাত্য মুদ্রিত পুস্তক । 

ম--মহার্দেবশন্ম-সংস্কৃত গুজরাতীমৃত্রণালয়-মুক্রিত পুস্তক । 
ভা--ভাগারকারসমিতিমুক্রিত পুণ্যপত্তন- (পুণা) প্রদেশীয় পুস্তক । 

কুম্তঘোণ হইতে প্রকাশিত পুস্তকও স্থানবিশেষে আদর্শ কর] হইয়াছে । 
এইক্ষণ এই পুস্তকের উপরে স্থুধীসমাজের রুপাদৃষ্টি পড়িলেই সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাথক 

মনে করিব ইতি। 

কলিকাতা ৪১ নং কুবি লেন, চিন্নবিধেয়-_ 

মিদ্ধান্ত বিদ্যালয় । শ্রীহরিদাসদেবশর্্] | 
১৩৪১ সাল, ১৫ আধাঢ়। 
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যুধিষ্তিরকর্তৃক পুরোহিত ও অস্থশালার নিকট দিয়! নকুলের 

তৃত্যগণের কর্তব্যনির্দেশ ২৮ ২- প্রবেশ ০২. ১- 
পাণডবগণের প্রতি ধৌঁম্য- .. ভৃপবিনু খবি ও ধর্টের পানের 
পুরোহিতের উপদেশ ২৯» ৬ পাগুধগপের অজ্ঞাতবাসসিদ্ধি ৯৭ ৩ 



১৯ পাঠক্রমে বিরাটপর্্বের বৃহৎ সুচীপত্র ৷ 

বিষয় পৃঠাস্ক গ্লোকান্ক 

অজ্ঞাতবালকাপে পাওবগণের 

পরস্পর সাহায্য করণ ৯৮ ৬ 

চতুর্থমাসে মহোথ্সব ১০৯. ১৩- 

জীমূতনামক মল্লের সহিত 

ভীমের যুদ্ধ ও জীমৃতবধ ১০১. 

ব্যাঙ্্রপ্রভৃতির সহিত ভীমের 

যুদ্ধ এবং অঞ্জুনপ্রভৃতির 

ব্যবহার টি ১০৩ 

দশ মাস অতীত হওয়ার পর 

কীচকের দ্রৌপদীদর্শন ১০৯ 

কীচক ও দ্রৌপদীর কথোপ- 
কথন শি নু ১১৩ 

কীচক ও ম্দেষ্ণার কথোপ- 
কথন ৪8% 2 ১১৮ 

হৃদেষা] ও ভ্রোপদীর কথোপ- 
কথন ৯৬৯ 5০৯ ১২৩ 

স্বর] আনয়ন করিবার জন্য 

কীচকের গৃহে ভ্রৌপদীর 

প্রস্থান, সুধ্যের উপাসনা এবং 

সুর্যযকর্তৃক ভ্রৌপদীর রক্ষার জন্য 

এক রাক্ষস প্রেরণ *** ১২২ 

ফ্রোপদীকে দেখিয়! কীচকের 

গাত্রোখান ১২৩ 
প্রৌপদীর সহিত কীচকের 

আলাপ ২১২৪ 
কীচককর্তৃক ত্রৌপদীর হস্ত 

ধারণ এবং ছ্ৌপদীকতৃক 

কীচককে নিক্ষেপ ১২৫ 

রাজসভায় জৌপদীর দ্রুত 

প্রশ্থান, কীচককর্তৃক দ্রোপদীর 

কেশাকর্ধণ ও ভ্্রোপদীকে 
পদ্দাঘাত * ... টি ১২৩ 

যুধিষ্তিরক্ৃক ভীমের নিবারণ ১২৮ 

ভ্রোপদীর আক্ষেপ *** ১২৯ 

১ ২- 

১০ 

৯১০ 

১৬. 

১৭- 

১ 

১৪ 

১৭- 

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক ক্পোকা্ 

হুদেষার নিকটে ভ্রৌপদীর 
গমন এবং সুদেষার সহিত 
আলাপ রঃ ০ ১৩৫ ৪ ১- 

রাত্রিতে ভীমের নিকটে 

দ্রোপধীর গমন +্** ১৩৮৮ ৫১ 

দ্রৌপদী ও ভীমের 
কথোপকথন হু ১৩৯ ৫৪- 

ভীমের নিকটে দ্রৌপদীর 
আক্ষেপ টি ঠ ১৪২ ১. 

ভ্রোপদীর নিকটে ভীমের 

আক্ষেপ ও আশ্বাসদান ১৭১ ১- 

প্রোপদীকর্তক ভীমের 
উত্তেজনা ৪22 রি ১৬৭ ২০- 

ভীমের কীচকবধে প্রতিজ্ঞা ১৮ ১০ 

ক্রোপদীর নিকটে কীচকেরু 

গর্ব ও প্রলোভন *** ১৮৫ 

কীচকের নিকটে দ্রৌপদী 

সঙ্কেতকরণ ১০৬ 

দ্রৌপদী ও ভীমের পুনরায় 
আপাপ ০৩৩ ৩৩ ১৮৪৯ 

গোপনে ভীমের নৃতাশালায় 

গমন, সেখানে কীচকের আগমন, 

ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং 

কীচকবধ ১৯৩ 

উপকীচকগণের মৃতকীচক- 

দর্শন, দ্রৌপদীকে বন্ধন এবং 
শ্মশানে প্রস্থান ২০৬ 

স্রোপদীর বিলাপ ২০৯ 

ভীমকর্তক উপকীচকবধ ***  ২১* 

কীচক একজন এবং উপকীচক 

এক শত পাচ জন ২১৪ 

বিরাটের নিকট পুববাসিগণের 

তয়জাপন ই ২১৫ 

১৭২০ 

খ্৫- 

৩৮ 

৩১- 



পাঠক্রমে;বিরাটপর্ব্েরখবৃহৎ সুচীপত্র। 

পঠান্ধ গ্লেকান্ধ বিষয় বিষয় 

বিরাটের আদেশ অনুসারে 

ক্রৌপদীর নিকটে তাহার 
চলিয়! যাইবার জন্ত সুদের 

প্রস্তাব নু ডর 

তখন ভ্রৌপদীর প্রার্থনা 
কীচকবধে তত্রতা লোকের 

আনন্দ 
দুষ্যোধনের নিকট গুধচর- 

গণের গমন এবং পাগুবান্থেষণ 

ও কীচকব্ধ কথন 

দুর্য্যোধনের চিন্তা এবং পুনরায় 

অদ্বেষণের জন্ত দু'তগণের প্রতি 

আদেশ 

পগুধবিষয়ে 'কর্ণ ও দুঃশাসনের 
উক্তি রি 2 

পাগুববিষয়ে ভ্রোণের উক্তি 

পাগুববিধয়ে ভীক্ষের উকি 

পাগুববিষয়ে.কপের উক্জি 

বিরাটরাজার গোহরণ সমন্ধে 

সশন্মাদির আলোচনা * 

কুষপক্ষের সপ্তমী তিথিতে 

২২3 

২২৪ 

হ্ৃশণ্মকর্ক বিরাটরাজার দক্ষিণ 

গোগ্রহ 

কুষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিখিতে 

কৌরৰগণকর্তৃক বিরাটরাজার 

উত্তর গোগ্রহ 

তত্রত্য কোন গোপের নিকট 

বিরাটরাঙ্জার দক্ষিণ গোগ্রহ- 

শ্রবণ ও যুদ্ধসজ্ঞ। 

বিরাটের মহিত পাগুবগণের 

ুদ্ধযাতরা 

বিরাটরাজার যুদ্ধঘাত্র! 

৫৭ 

খ৫৭ 

২৭” 

খ৪- 

সখ 

খচ 

৭৮০ 

৩8. 

ত্রিগর্তসৈত্ত ও মৎস্নৈন্তের 
যুদ্ধ সি র 

হুশণ্মা ও বিরাটের যুদ্ধ ... 
স্বশন্মকতৃক বিরাটের পরাজয় 

ও গ্রহণ 

বিরাটকে উদ্ধার করিবার জঙ্থা 

ভীমের প্রতি যুধিষ্টিরের 

আদেশ 

ভামের বুক্ষোৎপাটনোদঘেগে 

যুধিষ্টিবের নিষেধ 

ত্রিগর্তদের মহিত পাগুবগণের 

যুদ্ধ 

তীমকর্ক সৃশম্মীর পরাজয় ও 

গ্রহণ পু টি 

যুধিঠিরকতুঁক হুশশ্মার মোচন 

ও প্রস্থান 

বিরাটকর্তৃক পাগুবগণের 

সম্মান ও পারিতোধিক দান 

কৌরবগণকর্ৃক বিরাটপাজার 

উত্তর গোগ্রহ 

গবাধ্ক্ষকর্তক উদ্নরের 

উত্তেজন] 

উত্তরের আমন্মালন 

উত্তরের প্রতি ভ্রৌপদদীর উদ্কি 
উত্তরের আদেশে উত্তরার 

অঞ্জুনসন্গিধানে গমন 

অঞ্জনের, প্রতি উত্তর!র উক্তি 

অচ্ছুন ও উত্ণরার উতরের 

নিকটে গমন 

অঞ্ছুন ও উত্তরের কথোপ- 

কথন 

অঞ্ছুনের কৌতুককরণ *** 

উত্তরের হুক্ধসজ্জ!  *"' 

৬১১ 

ৃষঠান্ক স্গোকা দ্ধ 

২৮ ১- 

এ ১. 

৭৮ ৮ 

২৭* ১১. 

সেও ১৮. 

চৈ: ২২" 

২৮৪ জি 

খসৈ৪ ৪ ৯- 

পি 2 ৫২. 

৭৪৫ ১০ 

স্ব ১৪. 

৩০১ টা 

৩৬৩ ১৭০ 

শী ৬ € ১৮. 

৩৬৭ ৩” 

৩০৬৮ ৪” 

৩০৯. ১১- 

৩২১ ১৯. 

৩১১ ২৭০ 



১২ পাঠক্রমে বিরাটপর্রের বৃহৎ স্থচীপত্র । 

বিষয় পৃষটান্ক গ্লোকাক্ক বিষয় পৃ্ঠাঙ্ব ক্স্োকা্ক 
অঙ্ছুনের প্রতি উত্তরার বজ্জাদি (ভারতকৌমুদীটাকায় 
আনয়নের আদেশ ও অঞ্ছুনে অঞ্জনের বয়সের হিসাব) *** ৩৪৪ ৭ 
স্বীকার *০০ ৩১৯ ২৩- উত্তরের প্রশ্ন অনুসারে 

উত্তরের যুদ্ধঘাত্ ০১. ৩১৩ ১- অঞ্জুনকর্তৃক পাণগুবগণের 

কৌরবসৈল্ক দেখিয়া উত্তরের পরিচয় ১০৩৫১ ৫. 

কাতরোক্ি ৩১৬১০ উত্তবের প্রশ্নে অঞ্ছুনকর্তঁক 

'ঞ্ছুন ও উত্তরের কথোপ- নিজের দশ নাম কথন 
কথন ০, ২৩১৮ ১৯ এবং দশটী নামের বুযুৎপত্তি 
রথ হইতে লাফাইয়! পড়িয়া কথন ১১৮ ৩৫২ প্- 

উত্তরের পলায়ন এবং অঞ্জনের ও উন্তরের আনন্দ প্রকাশ ... ৩৫৬ ২৩- 

সেই ভাবে উত্তরের পশ্চাৎ অজ্ছুনকর্তৃক উত্তরকে 
ধাবন *** ০০ ৩২০ ২৭- আশ্বাস দান *** ৩৫৮ ২ ৭- 

সেই অবস্থ! দেখি? কৌরব- উত্তরের প্রশ্নে অর্জুনের 
পক্ষে হান্ট ও আলোচনা *** ৩২১ ৩১- নিজ ক্লীবত্বহেতু কথন *** ৩৬১ ৩৭ 

অঞ্ছুনকর্তৃক উত্তরের কেশা কর্ষণ উত্তরকর্তৃক শ্বকীয় 
ও উত্তরের বিলাপ ২০ ৩২৩ ৩৮ অশ্বপ্রশংসা ১ ৩৬৩ ৪৩- 

অঞ্জুনকর্তৃক উত্তরের আশ্বাস ৩২৫ ৪৪- ঘঅচ্ছুনের যুদ্ধসজ্জ।, নিজান্্- 

দ্রোণের উক্তি ১০০ ৩২৭ ৪- গণের আমন্ত্রণ, অস্্রগণের 

ব্যাসকৃট ্সোক ৮ ৩২৮১৯ প্রণিপাত ও ধঙুইক্কার .২ ৩৬৪ হাটা 
কর্ণের বিদ্বেষোক্তি ১৮৩৩০ ১৪ উত্তরের প্রশ্নে অর্জুনের 

দুরধ্যোধনের সানন্দোক্কি ৩১ ১৫- নিজপরাক্রম কথন *** ৩৬৭ % ৬- 

শমীবৃক্ষের নিকটে গমনের উত্তরের রথে অর্জুনের শ্বকীয় 

পরে উত্তরের প্রতি অঞ্জুনে উপকরণ আনয়ন ** ৩৬৯ ২- 
আদেশ ... ,০* ৩৩২ ২- অঞ্জনের শঙ্ঘবাদন ও উত্তরের 

উত্তর ও অঞ্ছুনের কথোপ- সহিত কথোপকথন ১৮ ৩৭১ ৭ 

কথন *** ৭ ৩৩৪ ১৭ অঞ্জনের শঙ্খশব্প্রভৃতি শ্রবণে 

অঞ্ছুনের আদেশে উত্তরের দ্রোণের উক্তি "০ ৩৭৪. ২৯- 

শম্বীবৃক্ষে' আরোহণ, অস্ত্রাব- ভীম্ষপ্রভৃতির' প্রতি-ছূর্ধ্যোধনের 
ঝোপণ ও তয় »০ ৬৩৫ ১৫- উ্জি টা *০৮ ৭ ১ 

উত্তরকণ্তৃক অগ্রসম্বন্ধ গ্রীষ্মকালে উত্তরগোগ্রহ ৩৮৪. ২৩ 
জিজ্ঞাসা * ১৮ ৩৩৭ ১২ স্রোপীচার্ধোর প্রতি ছুধ্যোধনের 

অর্জুনকতৃক অস্্রসমহের ব্যঙ্লোক্তি *** ৮৭ ৩৮৫ ২৪- 

পৰিচয় দান ০০০ ৩৪২ ১- কর্ণের গর্ব ০০৯ ৩৮৮ ১০ 



পাঠক্রমে বিরাটপর্বধের বৃহৎ স্মৃচীপত্র। ১৩ 

বিষয় পৃষ্ঠান্ক গ্পোকাস্ক বিষয় প্টান্ব ক্লোকা 

পরসুরাষের নিকট কর্ণের অর্জন কর্ণের দিকে 

অস্থশিক্ষাপ্রকাশ * ৩৯৩ ১৭ যাইতে লাগিলে, চি্রসেন 

রুপকর্তৃক অচ্ছুনের প্রশংসা প্রভৃতির আগমন ৪৩৭ ন 

ও কর্ণের"তিরন্কার - ৩৯৪ ১- বিকর্ণের পলায়ন ৪৩৮ ১৯ 

কর্ণের প্রতি অশ্বখামার শক্রম্তপের যুদ্ধ ও পতন ৪৩৮ ১১- 

তিরস্কার *** ৪৯২ ১- অর্জ্নকর্তৃক কর্ণভ্রাতা সংগ্রাম- 

ক্ষত্রিয়াদির যাজননিষেধ ৪৯৩ &€ জিতের বধ * ৪৪৮ ১৮ 

ভীত্মকর্তৃক দ্রোণপ্রভৃতির অঞ্জুনের সহিত কর্ণের 

সান্তবন। **০ ৪১২ ১- যুদ্ধ ও পলায়ন * 8৪১ ১৯- 

পাগডবগণের অজ্জাতবাসকাল- অঞ্ছুনের সহিত দুধ্যোধন 

সমাপ্তিবিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিবার প্রভৃতির যুদ্ধ ৮8৪8৩ ১- 

জন্য দ্রোণকর্তৃক ভাম্ষের প্রতি অঞজ্জনকর্তৃক উত্তরের নিকটে 

অনুরোধ *** ৪১৮ ২৯ বিপক্ষ বীরগণের পরিচয় দান ৪৪৮ ্- 

সেই অজাতবাসকালসমাপ্তি- যুদ্ধ দেখিবার জন্ত ইন্তর- 

বিষয়ে ভীষ্মের সিদ্ধান্ত (৪১৮ প্রভৃতি দেবগণের আকাশে 

পৃষ্ঠা হইতে ৪২২ পৃষঠ। পর্য্যন্ত আগমন কা 

ভারতকৌমুদীটীকায় সকল রযন্্িংশদোবতা, গন্ধ, 

বিষয় বিবৃত আছে) ৪১৮ ১- রাক্ষস, নাগ, পিতৃলোক, মহুষি 

_. শ্নর প্রতি ভীক্ষের ও প্রাচীন রাজগণের আকাশে 
রি |. ৮০, ০০ ৪8২৫ ১৪- আগমন * ৪8৫৫ ৮ 

যুদ্ধক্ষেত্রে অঞ্জুনের 'অজ্ছুনের সহিত কপাচারধোর 

আগমণ “৪২৮ ১- যুদ্ধ ও পরাজয় * 8৬০ ১২. 

অঞ্জুননিক্ষি্ধ দুই দুইটী বাণ অর্জুনের সহিত স্রোণাচার্ধোর 

আসিয়া প্রোণের চরণতবয় যুদ্ধ ও পরাজয় ,** ৪৬৮ ১- 

ও কর্ণদবয় স্পর্শ করিলে অঞ্জুনের সহিত 

ভ্রোণের উক্কি * ৪২৯ ৭- অশ্বথামার যুদ্ধ * ৪৮৭ ১- 

ছুধ্যোধনকে আক্রমণ করিবার গোপনে কর্ণকর্তৃক অর্জুনের 

জন্য অঙ্ছনের গমন *. ৪৩১ ১২- আক্রমণ ও অর্জুনের সেই 

অঞ্ছনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দিকে গমন ১৮৪৯১ ১৬- 

ভ্রোণের উকি ৪৩২. ১৪- অর্জুন ও কর্ণের বীর দর্প 

দুর্ধ্যোধনের মহচর সৈন্যের এবং অঞ্জুনের সহিত 

উপরে অঞ্ছুনের বাণ বর্ষণ কর্ণের পুনরায় যুদ্ধ ও |] 
ও গে! সকলের পলায়ন *** ৪৩৩ ১৮ পলায়ন * ৪৯৩ ১- 



১৪ পাঠক্রমে বিরাটপর্ষেরবের বৃহৎ ল্চীপক্র | 

বিষয় ষ্ঠানক ঙ্সোকাদ্ধ বিষয় পৃষ্ঠান্ফ গ্সোকাক্ক 

ভীগ্মের সহিত যুক্ধোপক্রষে 

উত্তরের কাতরোক্কি এবং 

অঞ্ছুনকর্তৃক ঠাহার আশ্বাল- 

দান ও দর্প প্রকাশ ৪ &- 

অর্জুনকর্তৃক ভীন্মের 

ধর্বজচ্ছেদন *০৯:৫০৮7 ৩৭ 

অঞ্জুনের সহিত ছুঃশাসন- 

প্রভৃতির যুদ্ধ ও 

পরাজয় .** 

অর্জুনের সহিত কৌরব, 
সৈম্যদের যুদ্ধ ও 
পরাজয় *** ৪ ভি ১. 

অর্জুনের সহিত দুধ্যোধন- 

প্রভৃতির পুণরায় 

যুদ্ধ ও পরাজয় “১১৫১৮ ১- 

অর্জুনের সহিত ভীক্ষের 

যুদ্ধ ও পরাজয় ২০ ২২ ১. 

পুণরায় অঞজ্ছুন ও 

হুধ্োধনের যুদ্ধ -** ৫৩৪ ১- 

গজারোহণ করিয় 

পুনরায় বিকর্ণের 

আগমন *** *** £৩৬ ৭ 

সেই গজবধ ও বিকণের 

পলায়ন ১৮ £ত৭ ১১ 

অজ্জছনকর্তৃক দুধ্যোধনের 

বক্ষে শরাঘাত ও 

পলায়ন চি *** ৩৭ ১২০ 

ছুধ্যোধনের প্রতি 

অঞজ্ভুনের কটুকি ১৫৩৯ ১৬ 

অঞ্জনের সহিত যুদ্ধ 

করিবার জন্ত পুনরায় 

ছধ্যোধনের প্রভাবর্থীনা ১. ৫৪৯ রি 

ছুধ্যোধনকে রক্ষা করিবার 

জন্য কর্ণ, ত'ল্ম, প্রো, কুপ, 

বিবিংশতি ও ছুঃশাসনের 

পুনরায় আগমন, যুদ্ধ ও 

পরাজয় *** *** €৪১ 

অজ্ছনের আদেশে উত্তরকর্তৃ 

ভীত্মভিন্ন অপর কৌরবগণের 

বস্ত্র হরণ "** *** ৪৪ 

কৌরবগণের প্রস্থান ১১ ৫৪৮ 

অঞ্ুনকর্তৃক দুধ্যোধনের 

কিরীটচ্ছেদন ১৫৪৯ 

দেবগণের প্রস্থান ০০৫৫৯ 

অঞ্জুনের প্রস্থানকালে বন্ৃতর 

কৌরবসৈন্তের বন হইতে 

নির্গমন, কাতরোক্কি এবং অঞ্জুন- 

কর্তৃক আশ্বাস দান ৫৫১ 

পুনরায় সেই শমীবুক্ষের নিকট 

অঞ্ভুন আসিলে, ধ্জের বানর 

ও রথের মায়ার অস্তধন, 

সিংহধবজ আরোপণ এবং সেই 

শমীবৃক্ষে অঞ্জনের অস্ত স্থাপন ৫৫৪ 

উত্তরকতৃক জয়ঘোষণার জন্ত 
পুত প্রেরণ “০৫৫৬ 

রাজধানীতে বিরাটবাজার 

আগমন "** ০০৫৫৮ 

বিরাটকর্তৃক উত্তরের কথা 

জিজ্ঞাসা ও কন্তাগণের নিকট 

উত্তরের কথা শ্রবণ ***:৫৫৯ 

উত্তরের সাহায্যে যাইবার জন্তু 

সৈম্তগণের প্রতি বিরাটরাজার 
আদেশ ৯৯৬ *** €৪ 

দুতগণের আগমন ও উত্তরের 

জরথে বণ! ৬৬৬ *৬৬ ভসথ 

১৭, 

৪ 

চি 

১২০ 

১১. 

১৭ 



পাঠক্রমে বিরাটপর্ব্ধের বৃহৎ স্থুচীপত্্র। ১৫ 

বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক প্লোকাঙ্ক বিষয় পৃষ্ঠান্ক ক্লোকাক্ব 
কন্ক ও বিরাটের দ্যুতক্রীড়া, বিরাটের কতজতাপ্রকাশ ৫৯৮ ২৩- 

বিরাটকর্তৃক কঙ্ককে আঘাত অঞ্জনের হন্তে উত্তরাকে 

এবং সৈরিষ্কীকর্তৃক সেই রত দান করিবার প্রস্তাব * **১ ৩৯ 
ধারণ  .** ২২২:৫৬৫ ৩০- সে বিষয়ে যুধিষ্টিরের ইঙ্গিতক্রমে 

দ্বারপালকর্তৃক উত্তরের অঞ্জনের উক্তি ১ ৬৮১ ৩৩- 

আগমন নিবেদন এবং যুধিষ্টির- অভিমন্থার হস্তে উত্তরাকে দান 

কতৃক কেবল উত্তরের প্রবেশ | করিবার বিষয়ে বিরাটের 
জাপন ০৪৩ **৯ €ঙৰ €& ২. অন্থমোদন ইডি *** ৬ ১৬০ 

বিরাটরাজার নিকটে উত্বরের যুধিষ্টিরের নিমন্ত্রণে ছুই 

প্রবেশ ও ক্কতাড়নপ্রশ্ন এবং অক্ষৌহিণীসৈম্তের সহিত 

বিরাটের ঘুধিষ্টিবের নিকটে কাশীরাজ ও শৈব্যের 

ক্ষমা প্রৌর্থন। ১৯ €& ৭৪ ১- আগমন **. 9:8৬ ৪ 

বৃহন্নলার প্রবেশ ১৫৭৬ ১* এক অক্ষৌহিণীসৈম্তের সহিত 
বিরাটের আনন্দপ্রকাশ ও দ্রপদের আগমন ১০, ৬৯৭ ১৭ 

উত্তরের নিকটে ঘুদ্ধপ্রশ্ন :** ৫৭৭  ১২- উক্তরার বাগজ্জান "৮ ৬৯৭ ১৯ 

উত্তরকর্তৃক যুদ্ধবর্ণনা *০ত:৫৮৯ ২১- অভিমন্থা, সৃভদ্রা ও যাদবগণের 

পাগডবগণের বিরাটরাজাসন- সহিত কৃষ্ণের আগমন ১১ ৬০৮ ২০- 

গ্রহণ **" *** ৫৮৫ ১- পাগুবগণকে কুষ্ণের উপহার ধান ৬৯৯ ২৫ 

বিরাটের প্রশ্নে অজ্জুনকর্তৃক বিবাহমহোৎ্সবের বুদ্ধি ও 

যুধি্িরের বর্ণনা ০০ ৫৮৭ ৭. নানাবিধ বাচ্চধ্বনি 58-৬৯: ুতি 

বিরাটকততক পাগডবদের উত্তরাকে লইয়। পুরনারীগণের 

পরিচয়-জিজ্ঞাসা ৮০ ৫৯২ ১- আগমন *** ৬১৩ ২৪- 

অঞ্জুনকুক পাগুবদেরর অভিমনুযু ও উত্তর।র বিবাহ ৬১১ ৩৪ 

পরিচয়-দান ০৫৯5৩ বিরাটকর্ক যৌতুকদান ৬১১ ৩৫ 

উত্তরকর্তৃক পাগুবদের বর্ণন। ৫০৯৫ ১২০ যুধিষ্টিব্রের পান *** ৬১২ ৩৬. 

পাঠত্রমে বিরাটপর্বেবর বৃহ সুচীপত্র সমাপ্ত ॥০। 
০০০ 

বিরাটপর্বের উপপর্ব। 
১। পাগুবপ্রবেশপর্ব ১- 
২। সময়পালনপর্ব ৯৭- 
৩। কীচকবধপর্বব ১০৪- 

৪| গোহরণপর্কৰ ২২৩- 
«( €্ব্বাছিকপর্বর ৫৮৫- 



বিরাটপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা । 
মহাভারত-আদিপর্বব-ছ্বিতীয়-অধ্যায় -_ 

“চতুর্থমেতদ্বিপুলং বৈরাটং পর্ব বণিতম্। 

অন্্রাপি পরিসংখ্যাতা অধ্যায়াঃ পরমবিণা ॥২১৭৪ 
সপ্তবষ্টিরথো পূর্ণাঃ ক্লৌকানামপি যে শৃখু। 
স্গোকানাং ছে সহন্নে তু ক্লোকাঃ পঞ্চাশদেব তু 1২১৮৪” 

অর্থাৎ এই বিরাটপর্বে সাতধটিটী অধ্যায় এবং ছুই হাজার পঞ্চাশটী শ্সপোকে আছে 
শিক্পলিখিত তালিকাটী দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইবে । 

শপ আল 

অধ্যায়সংখ্যা। ক্পোকসংখ্যা অধায়সংখ্যা ক্লোকসংখ্যা অধ্যায়নংখ্যা ক্লোকসংখ্যা 

১ ও চা ২৪ ৭৬৪ ১৮ ৪৭ ৯৪০ ২৩ 

২ ০ ৩২ ২৫ ৯০৯ ১৬ ৪৮ উর হও 

৩ নী ২৬ ৬ ৮৯০ ও৩ ৪৯ ৪৬ ২৩ 

৪ ৫৩ ২৭ ৯৯ ১৪ €ও ০৯৮ ২৭ 

৫ ৩৬ ৮ ০৬৬ ৮ ৫১ ৪৩ ১৮৮ 

৬ ১৭ তরি ০০০ ৩৫ ৫ ই ৪৩ 

খু *৩০ ১৩ ৩৩৬ ৪৩৬ হজ €৩ ৭৯৯ ণ৫ 

৮ ৩৩ ৩১ ০৬৩ ৬৭ €৫৪ ৮৯৬ ১ 

১৩ ৩৪ ৯০০ ২১ ৫৫ ৭৩৬ ২৭ 

১৬ ৪৬৬ ১৩ ৩৩ ড় ১৯ ৫ 5৬৬ ৪৮ 

১১ ৯৬৬ ১৩ ৩৪ ৯৯৪ হখ ৫৭ ৭০৯ হ 

১২ ৮৪৩ ৪১ ৩৫ তত ৪ ৭ € ৮ ৯৯০ ১৪ 

১৩ ০০ ২১ ৩৬ ০০০ ১৭ €৯ ০০০ ৪৮ 
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বিরাটপর্ৰ 
ক, 

€১। পাগ্বপ্রবেশপর্বব 1) 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরপ্ধৈব নরোত্তমমূ। 
দেবীং সরম্বতীঞ্ৈব ততো! জয়মুদীরয়েশ ॥ 

জনমেজয় উবাচ। 

কথং বিরাটনগরে মম পুর্ববপিতামহাঃ | 
অজ্ভাতবাসমুষিতা ছুর্যযোধনভয়ান্দিতাঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অহো! শিরসি জাহ্ববীমূরসি নগ্রিকাং কালিকাং 

তথার্ধবপুধীতরাং বহসি কামিনীং কামপি। 

তথাপি কিমু মগ্মথং মথসি দেবদেব! প্রভো! 

চরিস্রগতচিন্ত্রতাং তব জনে! ন জানাত্যয়ম্ 8১৪ 

তয়স্কর-ভবাশঙ্কা-সক্ষোচিত-মুদস্কুরে | 

কিন্করেহকিঞ্চনে কিকিচ্ছস্করে! ভব শঙ্কর 1 ॥২। 

অথ নারায়ণমিত্যাদিঙ্গোকন্ত বিধিরপত্থেঘৎপি পৌরাপিকসম্প্রধায়েন পুরাশপ্রপবরূপতয়াঙ্গী- 
কারাৎ প্রতিদিনহিব প্রতিপর্বাপি প্রথমং পাঠঃ কর্তব্য, “ঘস্লয,নঞ্চাতিরিক্ঞ্চ হচ্ছিতরৎং ধদযজিয়ম। 
তদোস্কারপ্রযুক্ষেন সর্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ ৪ ইতি যোগিযাজ্ঞবক্কাবচনাৎ অত্র চ ওক্কারপদশ্য 
প্রণবমাত্রপরত্বাদিতি ব্যাখ্যানক্ান্ত আদিপর্বখ্যেবোক্তম। 

অথ বনপর্বান্তিমতাগে ধর্খানগ্রহান্ীষাদীনাং সঙ্গী বনপ্রদর্শনেন ধাশ্মিকাণাং সর্ববিপ্ধিমূক্ষিং 
প্রদ্য পুনঃ প্রকারাক্করেশ ভাষেব প্রদর্শস্িতৃং *শ্বো ভূতে ছন্তবাসার্থবৃ্ততাঃ” ইত্যনেন প্রাক 



সাজ 

২ মহাভারতে বিরাট 

পতিব্রতা মহাভাগ। সততং ব্রঙ্গবাদিনী | 

জরীপদী চ কথং ব্রহ্গন্নজ্ঞাতা ছাবিতাহবসত ॥ ॥২। 
কর ৬ ক চোর ৮ পপর ভা এ ধা ভাজ রাকিব ররর 2 ও ই 88 -& পরও নট খর, ভ ওক জাল € বন সক বা রর গা, ০ দাত ওারপা্ “উ ৮ 

 ভারতকৌয়ুদী 
শুচিতং বিরাটপর্বারভতে জনমেজয় উবাচ-_কথমিতি | ছূধ্যোধনভয়েন ছুধ্যোধনাদীনাং জঞান- 

ভয়েন অঙ্গিতাঃ পীড়িতাঃ, মম, পূর্বব্ত পূর্ববপুরুষস্্ পিতুঃ পরীক্ষিতঃ পিতামহাঃ প্রপিতামহাঃ 
পাপ্ডবা ইতার্থ:, কথং কেন প্রকারেণ, বিরাটনগরে, ন জ্ঞাতো দুর্যযোধনাদিভিরপরৈঃ কৈরপি 

নাবগতঃ বামো৷ বিশেষেণ কক্বরূপািনা গৃহাদে৷ বাবস্থিতিবশ্বিন্ কণ্মণি তদ্যথা তথা, উদ্তা 
অবস্থিতাঃ। অঅ বিদ্ধ্যগিরি: চন্দনতরুরিত্যাদিবং বিশেষসামান্যয়োরবস্থানয়োর্ভেদাৎ ক্রিয়া- 
বিশেষণত্বোপপত্তিঃ ॥১। 

ত্রোপদী তু ন পিতামহুপদবাচ্যেতি পৃথক্ পৃচ্ছতি-_ পতীতি । হে ব্রহ্মন্। ব্রাক্ষণ ! বৈশম্পায়ন ! 

পতিব্রতা-_-““আত্তীর্থে মুর্দিতা হুষ্টে বিয়োগে মলিনা রুশা ৷ মৃতে ভিয়েত যা পত্যো সাধবী জ্ঞেঘ়া 

পতিব্রতা ॥” ইতি শুদ্িততধৃতস্বতুক্তলক্ষণা। মহাভাগা সর্ববিপদ্ধিমুকত্বাদতীব ভাগ্যবতী, 

সততম্, ব্রঙ্ম সাকারং পরমাত্মানং কৃষ্ণং ব্দিতৃৎ শীপমস্তা ইতি ব্রদ্ষবািনী কুষ্পরায়ণা চেত্যর্থঃ, 

প্রোপদী চ কথং বিরাটনগরে অজ্ঞতা অতএব দুঃখিতা সতী অবসৎ ॥২। 

ভারতভাবদীপঃ 

শ্ীগণেশায় নমঃ । 

শ্রীমদ্গোপালমানম্য প্রাচীনাচাধ্যবন্মবনা । 

বিরাটপর্ধপ্রচ্যোতী ভাব্দীপো! বিতন্যতে ॥ 

তজ পূর্ববশ্মিন্ পর্ববণি “পিষ্ট! পঞ্চন্থ রক্ষোহসি দিষ্ট্যা তে ষট্পর্দী জিতা। দ্ধে পূর্বের মধ্যমে 

দ্বেচ ত্বে চান্তে সাম্পরায়িকে ৪” ইতি *শান্তো দান্ত উপরতন্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাজন্যে- 

বাত্মানং পশ্থতি” ইতি শ্রতিপ্রপিদ্দেষাত্মদর্শনসাধনেষু শমাদিষু রক্ত, ষড়,ন্মিলক্ষণাং ষটপদীং 

জাতমান্্রশ্তাশনায়াপিপাসে প্রব্ষচন্থয শোকমোহো বুদ্ধস্ত জরামৃত্যু ইতি লোকে “যোহশনায়!পিপাসে 

শোকং মোহৎ জবাং মৃত্যুমতোতি" হাত বেদে চ প্রসিজ্ধ!ং জয়তীতৃুযুক্তং তাং জিতবতা ত্ববাক্ত- 

লিঙ্গেন স্থেয়ম। আত্যন্তিক্যাং কৃতকুত্যতায়ান্ত ব্যক্তলিঙ্গেনাপি ভাব্যমিত্যেতৎ্ৎ পাগুবা 

চরণপ্রদর্শনেন দর্শয়িতুং বিরাটপর্বারভতে । তন্ত্র “বর্ষং অ্রয়োদশমিদং মত্প্রপাদাৎ কুরদ্বহাঃ ! | 

বিরাটনগরে গুঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিস্তথ ॥” ইতি প্রাকৃকথিতধর্মবাক্যার্থমন্থবদন্ জন্মেজয় উবাচ-_ 

কথমিতি। পূর্ববঃ পিতা পরীক্ষিৎ তন্ত পিতামহাঃ অজ্ঞাতবাসং যথা স্যান্তথা কথম্ উধিতাঃ 
০ 

জনমেজয় বলিলেন__“মহধি ! আমার প্রপিতামহ পাগুবগণ ছুষ্যোধন প্রভৃতির 
জানিবার ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকিয়া! কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজধানীতে অঙ্ঞাতবাস 

করিয়াছিলেন ? ॥১॥ 

এবং পতিব্রতা, ভাগ্যবতী ও সর্বদা কৃষ্ণপরায়ণ। দ্রৌপদীই ব। সেখানে কিতাবে 

হুংখিত! ও অজ্ঞাত থাকিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ?” ॥২॥ 

(২) অক্পং ক্সোকঃ প্র ভা লাস্কি। 



পর্বশি প্রথমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

যথা বিরাটনগরে তব পুর্ববপিতামহাঃ | 

অজ্ঞাতবাসমুধিতান্তচ্ছণুঘ নরাধিপ ! ॥৩। 
তথা তু স বরাল্ল বধ ধন্মাদ্বম্মভূতাং বরঃ। 

গস্থাশ্রমং ব্রাহ্মণেভ্য আচধ্যো। সর্ববমেব তত ॥8॥ 
কথয়িত্বা তু তৎ সর্ব ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠিরঃ | 
অরনীসহিতং তন্মৈ ব্রাক্মণায় ন্যাবেদয়ৎ ॥৫1 

তো যুধিতিরে! রাজা ধন্মপুত্রো মহামনাঃ | 
সঙগ্তরযানুজান্ সর্ণবানিতি হোবাচ ভারত ! ॥১| 

শী ১৭৯৯৯ পচ জর জল ৩৭ ৪ 7 7 ৭ আলা জি ০ ৩ জি জি জাজ তি ৩ উরি ত১শঞ৮ 

ভারত্ুকৌমুদী 

যথেতি। হে নরাধিপ! জনমেজয় । তব পূর্বপিতামহাঃ পূর্ববন্থাখাযানাৎ পাগুবাঃ, যথ! 

বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসমুধিতাঃ, তৎ শণুত ॥৩। 

তথেতি। ধশ্মভৃতাং বরঃ স যুধিষ্টিরঃ, ধন্ঘান্দেবাৎ তথ! বনপর্ববশেধোক্তান্ বরান্ লন্ধণ, আশ্রমং 

গত্বা, তত্রত্যেভ্যো! ব্রাঙ্ষণেভ্যঃ তৎ সর্বমেব বুত্তমাচখ্যো 8৪ 

কথেতি । যুধিঠিরঃ ব্রাহ্মণেভ)ঃ তত সর্ববং বৃত্তং কথস্ষিত্বা। তু তশ্মৈ ্রাঙ্গণায় অরণীসহিতম্ 
মগ্নাৎপার্দনকাষ্ঠযুক্তং মন্থমিতি শেষঃ, ন্যবেদয়ৎ প্রত্যপিতখান্ ৪৫1 

ভারতভাবদীপঃ 

বাসং কতবন্তঃ | “সমূলঘাতং স্যুবধীৎ” হতিবৎ কষাদিত্বাদ্বলতেরনুপ্রয়োগঃ । বাসমিতি পমুপন্তম 

॥১॥ ব্রহ্ষবাদিনী শ্রকুষ্তকীর্নশীসা ০২--৪॥ অনণীসহিতম্ অরপ্যোমিধূনম। অরণীসহিতং 
মস্কমিতি পাঠে মস্থোহগ়িনিশ্মথনদ গুস্থমনূণীভ্যাং সহিতং ব্রাঙ্ছণায় গ্যবেদয়দিত্যর্থ: ॥৫॥ সন্গিবতত্য 

একতআ আনীয়। অত্র বঞ্তা তগত্যর্থয, “ন স পুনরাবর্ততে” ইত্যাদিপ্রয়েগদর্শনাৎ। সঙ্গিকত্তেতি 

বৈশম্পায়ন বললেন__রাজা! আপনার প্রপিতামহ পাণগুবগণ বিরাটরাজার 

রাজধানীতে যে ভাবে অজ্ঞ্ঞা হবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥৩| 

ধাম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির ধর্মের নিকট সেই সকল বর লাভ করিয়া আশ্রমে যাইয়া 
হত্রত্য ব্রাহ্মণগণের নিকট সে সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন ॥৪॥ 

যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্বান্ত বলিয়া (মুগ ধাহার অরণীমন্ত 
লইয়া গিয়াছিল) সেই ব্রাহ্মণকে সেই অরণী-মন্থ প্রত্যর্পণ করিলেন। (অগ্নি 

উৎপাদন করিবার কাষ্ঠের নাম--অর্ণী এবং তাহার উপরে ঘর্ষণ করিবারঃদণ্ডের নাম 

মনত) ৪৫॥ 

তরতনন্দন ! ধর্্মপুত্রৎ মহামনা ও রাজা যুধিষ্টির তথা হইতে একক্রোশ পথ 
যাইবার পরে কনিষ্ঠভ্রাতুগণকে সম্বোধন 'করিয়াঃএই কথা :বলিলেন-_ 8৬1 

(৫)... অরনীপহিতং মন্থং ব্রাহ্মায় _ভা। (২)-.-সক্জিবর্াহজান্ সর্ধান্_ব!বরা। 



৪ ষহাভারতে বিয়াট- 

দ্বাদশেষানি বর্ধাণি স্বরাপট্রাৎ প্রোধিতা বয়ম্। 
জরেয়োদশোহর়ং সম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ,£ পরমদুরবসঃ ॥৭॥ 
তত্র কৌন্তেয় ! ত্বরিতো বাসমর্জন ! রোচয়। 
ংবসরমিমং যত্র বসামোহ'বিদিতাঃ পরৈঃ ॥৮॥ 

অঞ্জন উবাচ। 

তন্যেৈব বরদানেন ধন্মস্ত মনুজাধিপ ! | 
অজ্ঞাত বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
ততইতি। হে ভারত! ভরতবংশসভ্ভূত ! জনমেজয়! ততঃ দ্বৈতবনাশ্রমাৎ ক্রোশ- 

মাত্রপথাতিক্রমানস্তরম্ “ক্রোশমাত্রমতিক্রমা” ইতি বনপর্বশেষোকত্বাৎ, ধর্পুত্রো মহামনা রাজা 
যুধিষির£, সর্বাননু'জান্ সঙ্গিমন্্য সন্থোধ্য ইতি উবাচ। হুশকঃ পাদপৃরণে 1৬৪ 

ছবাদশেতি। বয়ম্ ইমানি ছাদশ বর্ধাণি স্বরাষ্ট্রাৎ নিজরাজ্যাৎ, প্রোধিতা বিদেশং গতাঃ। 

ইদানীস্ক রুচ্ছুঃ অজ্ঞাতবাসবিষয়ত্বাৎ কষ্টকরঃ পরমেণ ছুঃখেনোস্তত ইতি পরমছূর্বসশ্চ অয়ং 

অয়োদশো! বসরঃ সম্প্রাপ্ধ উপস্থিতঃ 1৭॥ 

বনবাসহয়াদিনা অঞ্জুনশ্যৈবাধিকদেশাতিজন্বাত্তমেব পৃচ্ছতি-_তত্রেতি। হে কোস্ত্েয়! 
অঞ্জন! ত্বং ত্বরিতঃ সন, তত্র বাঁসং রোচয় রুচ্নুসারেণ জ্ঞাপয়, যন্ত্র দেশে বয়ং পরৈরবিদিতা: 
সম্ভঃ, ইমং সংবৎসরং বসামঃ ॥৮1 

তল্যেতি। হে মন্ুজাধিপ । তন্য ধশ্বশ্ত বরদীনেনৈব বয়ং নরাণামজ্ঞাতাঃ সস্তে। বিচরিষ্যামঃ ; 

অত্র সংশয়ে! নাস্তি। তেন চ দেশবিশেষজ্ঞাপনং নিপ্্রয়োজনমিতি ভাবঃ। ধর্বশ্ক বরদানং যথা 

বনপর্বশেষে _“্যস্তপি ম্বেন রূপেণ চরিষ্টথ মহীমিমাম। ন বো বিজ্ঞান্ততে কশ্চিত্রিষু 

লোকেষু ভারত 11” 1৯1 
পা উস সস ০ পপ 

“আমরা এই বার বৎসর আপন রাজ্য হইতে প্রবাসী হইয়াছি ;) এখন এই 

ত্রয়োদশ বসর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা অতি কষ্টজনক এবং এই বৎসরে অজ্ঞাতভাবে 
বাপ করাও হুষ্ষর ॥৭1 

কুস্তীনন্দন অজ্ছন! তুমি সত্বর নিজের ইচ্ছানুসারে বাসোপযোগী সেই দেশের 

উল্লেখ কর, যে দেশে আমর! অন্তের অজ্ঞাতভাবে এই একবৎসর বাস করিতে 
পারি” ॥৮॥ | 

অঞ্জন বজিলেন--“নরনাথ ! সেই ধর্মদেবের বরের প্রভাবেই আমরা মানুষের 
অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিতে পারিব ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥ 

(+).-"রাজাবিপ্রোধিতা বয়হ্--বা রা। (৮) স সাধুকৌন্তেয়! ইতো বাসম্--ব! ব রা, 
বসেমাবিদিতাঃ পরৈঃ--বা। 



পর্বধণি প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫ 

কিন্তু বাসায় রাষ্ট্রীণি কীর্তয়িষ্যামি কানিচিত | 

রমলীয়ানি গুপ্তানি তেষাং কিঞ্চিত স্ম রোচয় 8১০। 

সম্তি রম্য! জনপদ বহবন্লাঃ পরিতঃ কুবন্। 

পাঞ্চালাশ্চেদিমতস্তাশ্চ শুরসেনাঃ পটচ্চরাঃ ॥১১। 

দশার্ণা নবরাস্ট্রাশ্চ মল্লাঃ শাহ যুগন্ধরাঃ । 

কুস্তিরা স্ঞ্চ বিস্তীর্পং স্রাষ্্রাব্তযস্তথা ॥১২॥ ( যুগ্মকম্) 

এতেষাং কতমো রাজন্ ! নিবাসস্তব রোচতে। 

যত্্র বতস্যামহে গুঢ়াঃ সংবুসরমিমং বয়ম্ ৪১৩1 

টপ 

তথাপি জোষ্ঠাদেশশ্ক গৌরবং রক্ষম্নাহ__কিত্বিতি। কিন্ত রমণীয়ানি, ওপ্তানি হুরক্ষিতানি 

চ, কানিচিৎ রাষ্ট্রানি রাঁজ্যানি, নায়া কীর্তয়িস্তামি, তেষাং মধ্যে যৎ কিঞ্চিদেকং রাষ্ট্র, বাসায়, 

রোচয় রুচা। নিক্ষপয়। ম্মেতি পাদপূরণে ॥১০। 

সম্তীতি। কৃক্ধন্ অস্াকং কুরুনামকদেশম্, পরিতঃ সর্ববতঃ, “তসোভয়াতিপরিসর্বৈবঃ” ইতানেন 

দ্বিতীয়া, “বহুত্ববনদন্থাদে" ইত্যাদিনা চ বছবচনম্। রম্যাঃ, বছুনি অল্নানি যেষু তে বহবনাশ্। 

জনপদ! দেশাঃ সম্তি। কে তে ইত্যাহ--পাঞ্চাল! ইত্যাদি । চেগদয়শ্চ যৎশ্তাশ্চেতি চেদ্দিমৎস্যাঃ | 

রাষ্ট্র অবস্তয়শ্চ তে ॥১১--১২॥ 

এতেষামিতি। হে রাজন! এতেষাং দেশানাং মধ্যে কতমে। দেশ: তব, নিবসস্ত্যশ্বিক্লিতি 

নিবাসো বাসাশ্রয়ো রোচতে | যন্ত্র বয়ম্, ইমং সংব্সরম্, গুঢ়া গুপ্যাঃ সম্ভঃ বংক্কামহে | 

আত্মনেপদমাধম। এবমন্তজাপি ব্যত্যয়ো জেয়ঃ ৪১৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

পাঠেছপি স এবার্থঃ ॥৬॥ অয়ং সংব্ৎ্সরঃ, সংব্সরমিমমিতি বাক্যশেষাৎ ৭8 বতস্ঠাম ইতি 

পাঠে অবিদ্িতা ইতি চ্ছেদঃ ॥৮। নরাপামজ্ঞাতা ইতি সম্বন্ধ; 1৯--১৩৪ প্রতূর্ঘ্ঘঃ । “ঘন্ভপি 
চিঠির রিতি তি 8868 ডিয়ার িডি 

তথাপি, মনোহর ও সুরক্ষিত কতকগুলি দেশের নাম আমি বলিতেছি, আপনি 

সেগুলির মধ্যে যে কোন একটাকে বাসের জন্য নিরূপণ করুন ॥১০॥ 

আমাদের কুরুদেশের সকল দিকে প্রচুর খাগ্ঠ-পেয়-যুক্ত ও মনোহর বহুতর দেশ 

আছে। যথা___পাঞ্চাল, চেপ্দি, মংস্ত, শুরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাহ, 

যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ কুস্তিরাষ্ট্র সুরাস্ট্র এবং অবস্তি ৪১১--১২% 

রাজা! এই দেশগুলির মধ্যে কোন্ দেশটা আপনার অভিপ্রেত হয়? যে দেশে 

আমরা এই একবৎসর গুপ্তভাবে বাস করিব?” ৪১৩ 

(১১). পরত; . কুরুন-_বা1--0১২)-"কুন্তিরাজ্য্ বিপুলম্_ বাব রা। (১৩,-""যজ বংস্ত- 

মহে রাজন বা ব রা, বল্তামো। হত বাজেজ ! প্রে। | 



৬ মহাভারতে বিরাট- 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
এবমেতম্মহাবাহে। ! যথা স ভগবান্ প্রভুঃ। 
আব্রবীৎ সর্ববভৃতেশত্ততথা ন তদন্যথা ॥১৪॥ 

অবশ্যমেব বাসার্থং রমনীয়ং শিবং হুখমৃ। 

মন্ত্য সহিতৈঃ সববৈর্বস্তব্যমকুতোভয়ম্ ॥১৫। 
মণ্স্যে। বিরাটো বলবানভিরক্ষেত্ড স পাগুবান্। 

ধণ্মশীলে। বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সুমহাধনঃ ॥১৬॥ 

বিরাটনগরে তাত ! সংবসরমিমং বয়মৃ। 

কুরবস্তস্তস্ত কম্মাণি বিহ্রিষ্যামএভারত' তি! 10১৭ 

ভারতকেমীদা 

এবমিতি | হে মহাবাহেো! এতথ ত্বয়োজম্, এবং সত্যমিত্যথঃ | তদেব প্রতিপাদয়তি _ 

যথেতি। ভগবান্ মাহাত্মবান্, প্রস্থ: প্রভাবশালী, অতএব সর্বেষাং ভূতানামীশো নিয়ন্তা, স 

ধর্খঃ যথা অব্রবীৎ, ভৎ তথৈব ভবে, তন্তথ। ন তবে ॥১৪॥ 

অবশ্বমিতি । বাসার্থম, অবশ্থামেব, রমণীয়ং হন্ররম্। শিব মঙ্গলময়ম্ সুখং সখজনকঞ্চ 

দেশম্, সংমস্্রা পর্ধ্যালোচ্য, সর্বরম্থাভিঃ, সহিতৈঃ লম্মিপিতৈরেক সপ্ভিঃ, ন বিগ্কতে কুতোহপি 

ভয়ং যশ্মিন্ কম্মণি তদ্যথা। তথা বস্তব্যং বাসঃ কর্তব্য; ॥১৫। 

“বর্ষং অরয়োদশমিদং মত্প্রসাধাৎ কুরবহাঃ! | বিরাটনগরে গৃঢ়। অবিজ্ঞাতাশ্চরিস্তথ ॥” ইতি 

ব্নপর্বশেষে ধন্মোকিং সংন্মরন্নাহ - মৎস্য হতি। মতশ্তো মত্শ্যদেশাধিপতিঃ, বল্বান্, ধন্মশীলত 

বদান্তো দাতা, বুদ্ধঃ, স্থমহাধনশ্চ, স্ প্রসিদ্ধ, বিরাটে। নাম রাজা, পাগুবানম্থান্, অভিরক্ষেৎ 

সর্ববতো! ভাবেনৈৰ রক্ষে্ড সর্ববথ। যোগ্যত্বাধিতি ভাবঃ ॥১৬। 
০৮০ ০৮২“... ওরা এ জাপা ০ এপার ৩০১৯৬... ২-প-+.১০৪৮ ৭: পাত ॥ «পা পপ । পি সপ | লা শা পন আপাক্পর্পউি  পপপ ্ অব জ 

আপ পাপা 

যুধিষ্ঠির বললেন__“মহাবাছ! তুমি প্রথমে যাহ বলিলে, তাহাই সত্য । 

প্রভাবশালী ও সর্ব্বভূতনিয়ন্তা ভগবান্ ধন্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহ! সেইরূপই হইবে, 
কখনও তাহা অন্যরূপ হইবে না ৪১৪ 

তথাপি অজ্ঞাতবাসের জন্ত অবশ্যই আমাদের কোন সুন্দর, মঙ্গলময় ও সুখজনক 

দেশের বিষয় আলোচন। কারয়া সকলে মিলত হইয়া সেই দেশে অকুতোভয়ে বাস 
করিতে হুইবে ॥১৫॥ 

(তাহাতে আমি বলি-_) বলবান্, ধাম্মিক, দাতা”. বৃদ্ধ 'ও ত্বত্যন্ত.ধনবান্ মৎস্ত-. 

রাজ বিরাট আমাদিগকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে পারেন ॥১৬॥ 

(১৪) ক্রতমেতগ্মহাবাহো। !_ কা বরা। (১৫)-৮শিবং শুভম্- প্র, “*অকুতোভয়েঃ-_ব 

বরা। (১৬)""বৃদ্ধশ্চ হুমহাযশা:--ভা, বৃদ্ধ: সৎস্থ চ সম্মতঃ__বা, বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয় রা। 
(১৭)***কুর্ববাপাস্তন্ত' বিচরিস্তাম---ভা। 



পর্ববণি প্রথমোহধ্যান্তঃ | 

যানি যানি চ কম্মাণি তন্ত বক্ষযামহে বয়ম্। 

আসাগ্ মণ্স্তং তু কন্ম প্রত্রত কুরুনন্দনাঃ ! ॥১৮॥ 

অর্জন,ন উবাচ। 

নরদেব! কথং ত্য রাষ্ট্রে কণ্ম করিম্টুসি | 

বিরাটনগরে সাধো ! রংস্থসে কেন কম্মণা ॥১৯॥ 

মুদুর্বদান্যো হ্ীমাংশ্চ ধাম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ | 

রাজন! ত্বমাপদ! ব্রিষ্ট২ কিং করিষ্যদি ভারত ! ॥২০।॥ 
ন:ছুঃখমুচিতং কিঞ্দ্রোজন্! বেদ যথা জনঃ। 
স হমামাপদং প্রাপ্য কথং ঘোরাং তররিষ্যসি ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদা 
ইদানীং শ্বমতমাহ--ধিরাটেতি। হে তাত! বৎস! ভারত! বয়ং বিরাটনগরে তশ। 

বিরাটশ্য কম্মাণি কুর্বন্তঃ সন্তঃ, ইমং সংব্সরং খিহরিস্তাম | বিসর্গলোপ আফঃ ৪১৭। 

স্বমতং প্রত্যনজানাং ব্প্রতিপন্থাসস্তবা রুদেব স্থিরীকত্য পচ্ছতি-_যানীতি। হে কুরুনননাঃ। 

মতস্ং মং্যরাজম্, আসাগ্ প্র।পা, তশ্ত সমীপে, আত্মনাং যানি যানি কম্মাণি বক্ষ্যামছে, ৩ৎ 

কম্ম গ্রতভোকং গুত্রত ৪১৮৪ 

জোটাক্রমমাশ্রিত্য তমেবাজ্জুনঃ পৃচ্ছতি-নরেতি । হে নরদেব! স্বমেব তশ্থ বিরাটগ্ঠ রাষ্ট্রে, 

বখং কিং কশ্ম কবিষ্যসি | হে সাধো। কেন কন্মণা চ ত্বং বিরাটনগরে রংশ্বাসে ॥১৯॥ 

মুদুরিতি | হে ভারাত। ভরতবংশীয় । রাজন্। মুছুঃ স্বভাবে শরীরে চ কোমল:, বদান্ে! 

দাতা, হ্রীমান লঙ্জাশীলঃ, ধাম্মিকঃ, সত্যসঙ্গরঃ সত্যপ্রতিজশ্চ ত্বম, আপদ অজ্ঞাতবাসরূপবিপদা 

ক্রি: সন্, কিং কন্ম করিষ্যসি । ঈদৃশশ্ট পরকম্মকরণং দুফফধরমেবেতি ভাবঃ ৪২০৪ 
পপি এপি 5০ পল পাপ পাকি 

অতএব বল ভরতনন্দন ! আমরা এই একবৎসর বিরাটরাজার রাজধানীতে 

উঠাহার কাধ্য করিতে থাকিয়া বিচরণ করিব ॥১৭॥ 

স্থতরাং কুরুনন্দনগণ ! আমরা বিরাটরাজার নিকট যাইয়া তাহার সম্দুখে 
নিজেদের যে যে কর্মের কথা বলিব, সে সে কন্মের কথা এখনই বল” ॥১৮॥ 

অঞজ্ঞুন বলিলেন-_“সাধু ! রাজা! ! (আাগে আপনিই বলুন--) আপনি বিরাটের 
বাজে) কি কাধ্য করিবেন ? এবং বিরাটনগরে কোন্ কাধ্যদ্বারাই বা আপনি আরাম 

পাইবেন ? ॥১৯॥ 

ভরতনন্দন রাজা! আপনি--কোমল, দাতা, লজ্জাশীল, ধাশ্মিক ও সত্য- 

প্রতিজ্ঞ; সুতরাং আপনি অজ্ঞাতবাসের সময়ে কষ্ট স্বীকার করিয়া কি কাধ্য 

করিবেন 18২০৪ ৪ 

(২৮)**তন্ত শক্ষ্যামহে'*' কর্ড, যে! ঘৎ স তৎ কর্ম অবাতৃ--ভা। (২* )...ধীমাংশ ধাস্মিকঃ 

--ভা। 

দশ ক ০৫৮ ১০. পপ উবার পা ওপার পর পপ” পাস তে মা ক ৮ ৩৮ ৭ পপি জি রা ওজন ০ ০ পাপা» জা ও ০, এ জজ? ০ বা লা লৈ 



যুধিষ্ঠির উবাচ। 
শৃগুধ্বং ঘণ্ করিধ্যামি কণ্পাহং কুরুনন্দনাঃ ! | 
বিরাটং সমনুপ্রাপ্য রাজানং পুরুষর্ষভম্ ॥২২॥ 

সভাস্তারে! ভবিষ্যামি তন্থ রাজ্জে। মহাত্মনঃ । 

কঙ্কো নাম বিলে ভা মতাক্ষঃ সিরা ॥২৩॥ 
৮ জনক খা হা এট ও ও রাস বাশি ধাপ বাটি জী ৯২৩ ওত পাদ ও শা বারি পানা এ? বার এরা) আস্থার এড ও খটি জ্ ঃ এ ঈল 

তারতকৌসুদী 
নেতি। হে রাজন! জন ইতরলোকো যথা, তথা ভবান্, উচিতং পরগৃহে সন্ভবপরষণপি 

কিঞ্চিৎ ভুঃখং পরকশ্মকরপাদিকপম্, ন বেদ এতাবন্তং কালং যাবৎ ন জানাতি স্ম। স তাদৃশত্বম, 

ইমামজাতবাসরূপাং ঘোরামাপদং প্রাপ্য কথং তাং তরিস্তসি ॥২১। 

শপুধ্বমিতি। হে কুরুনন্দনাঃ ! অহম্, পুরুধর্ষভং নরশ্রেষ্টং বিরাটং রাজানং সমগপ্রাপ্য, যৎ 

কণ্ম করিস্তামি, যৃয়ং তৎ শুণুধবম্ ॥২২ 

সভেতি। মতা অভিপ্রেতা অক্ষাঃ পাশকা যন্ত স তাদুশোহ্হম্, কক্ষে নাম দ্বিজো। ব্রাহ্ধণো। 

ভূত্বা, প্রিয়া দেবিনো। দ়তকর! যন্ত তন্ত, মহাত্মনঃ, তশ্ত বিরাটশ্ রাজ্:, সভাং তদ্গতমাসনং 

স্বপাতি স্বোপবেশনেন আচ্ছাদয়তীতি সভান্তারঃ সভ্যে। ভবিস্তামি । কর্মণ্যণ,। “কক্বশ্হন্মদিজে 
খ্যাতো লোহপৃষ্ঠকুতাস্তয়ো৮” ইতি মেদিনী। ““সভাসদঃ সভান্তারাঃ সভ্যাঃ সামাজিকাশ্চ তে” 
ইত্াযমরঃ ৪২ ৩৪ 

ভারতভাবর্দীপঃ 

স্বেন রূপেণ চরিস্তথ মহীমিখাম। ন বো বিজ্ঞায়তে কশ্চিৎ ত্রিধু লোকেধু কম্চন ৪৮” ইত্যব্রবীৎ 

॥১৪৪ যগ্যপ্যেবং তথাপি কচিৎ প্রচ্ছর্নতয়। বন্তবামেবেত্যাহ--অবশ্বমেবেতি ১৫--১৭॥ বক্ষ্যামহে 

নির্ববোঢং শক্ষ্যামহে ইতি বহেরিদং রূপম, প্রত্রত প্রত্যেকমিতি শেষঃ ॥১৮-_-২২৪ সভান্তারঃ 

সভ্যঃ। “সভাসদঃ সভান্তারা” ইত্যমরঃ | কষ্কো নামত: । “কক্বশ্ছম্মদ্বিজে খ্যাতো! লোহ- 

পৃষ্ঠকতাস্তয়ো*” ইতি বিশ্বকোবাৎ। ্বন্ত কৃতান্তনুন্থত্বেন “আত্ম! বৈ পুত্রনামাসি” ইতি শ্রুতে- 

স্তধনন্তত্বাৎ তক্নায়ে! ধারণে মিথ্যাবাদিত্বং ন ভবিষ্কতীতি ভাবঃ। মতাক্ষঃ বৃহদশ্বাৎ জাতাক্ষতত্বঃ, 

রাজ! অন্ত লোক যেমন হৃখভোগ করে, আপনি এ যাবৎ পরগৃছে সেরূপ 

কোন সঙ্গত ছঃখ ভোগ করেন নাই; ম্ৃতরাং আপনি এই অজ্ঞাতবাসের ঘোর 

বিপদে পড়িয়া কি ভাবে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ?” ৪২১৪ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“কৌরবগণ ! আমি--নরশ্রেষ্ঠ বিরাটরাজার নিকটে যাইয়! 
যে কাধ্য করিব, তাহা শ্রবণ কর 8২১৪ 

আমার দ্ুতক্রীড়া। প্রিয় বলিয়া আমিও দৃৃতক্রীড়াকারী, আবার বিরাটরাজারও 

দৃতক্রীড়াকারী প্রিয়; সুতরাং আমি “কন্ক'নামক ব্রাহ্মণ হইয়া! সেই মহাত্মা 

বিরাটরাজার সভাসদ্ হইব ॥২৩% 

(২২)**কণ্খ বৈ"**পুক্তবধভাঃ !-বা বপ্র। (২৩)-"-প্রিক্দেবনঃ-_বা ব প্র। 



বৈপূর্্যান্ কাঞ্চনান্ দাস্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃ সহ । 
কৃষ্ণাক্ষাল্লে হিতাক্ষাংশ্চ নির্বতুম্যামি মনোরমান্ ॥২৪॥ 

বিরাটরাজং রময়ন্ সামাত্যং সহবাহ্ধবমূ। 

ন চ ম্বাং বেতশ্যতে কশ্চিত্বোষয়িষ্যে চ তং নৃপম্ ॥২৫॥ 
আসং যুধিতিরস্তাহং পুর! প্রাণসমঃ সথ!। 
ইতি বক্ষ্যামি নৃপতিং যদি মামনুযোক্ষ্যতি ॥২৬ 

ভারতকৌমুদী 
বৈদুধ্যানিতি। বৈদূরধ্যান্ বৈদূধ্যমণিময়ান্, কাঞ্চনান্ স্বর্ণময়ান্, দাস্তান্ গজদত্তময়ান্ এ 

পাশকান্, তথ! ফলৈঃ কাষ্ঠফলকবিন্তপ্তৈ:, জ্যোতীংযি অগ্রয়ঃ তথবর্পাঃ পীত! অক্ষা:, বাঃ পারদাঃ 
তথর্ণাঃ শুত্রা অক্ষাশ্চ তৈ: সহ পীতবর্ণশুটিকাভি: শুত্রবর্ণগুটিকাভিশ্চ সহেত্যর্থঃ, মনোরমান্, 

কুষ্ণাক্ষান্ কৃষ্ণবর্ণগুটিকাঃ, লোহিতাক্ষান্ রূক্তব্ণগুটিকাশ্চ নিধৎস্তামি নির্য়স্তামি যথাস্থানং 

চালক়রিস্যামী ত্যর্থঃ 8২৪॥ 

বিরাটেতি। অমাতৈমস্ত্রিভিঃ সহেতি সামাত্যন্তম, বাদ্ধবৈরাত্মীয়ৈঃ সহেতি সহবাদ্ধবন্তঞ। 

“বন্ত্রীহো৷ সহসমানয়োঃ সে বা” ইতি বৈকল্পিকঃ সাদেশঃ | বিরাটরাজম্, রময়ন্ উক্তবিধক্রীড়য়া 
আনন্দয়্ন্ বহ্গ্তামীতি শেষঃ। তথাত্বে চ কশ্চিদপি মাং ন বেচতে যুধিষ্টিরত্বেন জঞান্ততি, তং 
বৃপং তোষয়িত্তে চ ॥২৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রিয়দেবনঃ ক্রীড়াপ্রিয়ঃ ॥২৩॥ দাস্তান্ গজদন্তময়ান্। দস্তঃ পর্বতসানগ ততসদ্বশান্ বা শারীন্ 

নির্বধ্শ্তামি চালয়িস্তামি । “দন্তঃ সাঙ্গনি কথ্যত” ইতি বিশ্বঃ। তানেৰ চতুরবর্ণানাহ _ বৈদুরধ্যান্ 
হরিতমণিময়ান্ নীলান্, কাঞ্চনান্ সৌবর্ণান্ পীতান্, জ্যোতীংবি চ রসাশ্চ জ্যোতীরসাস্তৈঃ 
সহ। জ্যোতিংশবেনাত্র লোহিতং লক্ষ্যতে, “যদপ্জে রোহিতং রূপং তেজসম্তদ্রপম” ইতি শ্রুতেঃ। 

জ্যোতীরূপা লোহিতাঃ রসঃ পারদঃ তদ্রপাঃ শ্বেতাঃ তৈরুভয়েৈঃ সহ চতুর্বর্ণসম্পত্তিঃ, 
তথ। ফলৈঃ শারীস্থাপনাথানি কোষ্ঠযুক্তানি কাষ্ঠাদিময়ানি ফলকানি তৈ; সহ তেযাং নিবর্তনে 

কারণমাহ--কষ্াক্ষান্ কৃষ্ণাঃ অক্ষাঃ পাশ যেবাং চালনাথমিতি কৃফাক্ষান্তান্ শারীনেব তথা 

তা'র পর আমি -বৈদৃষ্যম পিময়ু,: ন্বর্ণময়, কিংবা হস্তিদস্তনয় পাশক (ছক্) নিক্ষেপ 

করিয়া করিয়। কাষ্ঠফলকবিন্তস্ত (কাঠের তক্তার কোঠে পাতান) পীতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, 
কৃষ্বর্ণ ও রক্তবর্ণ সুন্দর সুন্দর গুটিকাসকল চালাইতে থাকি ব॥২৪৪ 

আমি এইভাবে মন্ত্রিবর্গ ও বন্ধুবর্গের সহিত বিরাটরাজাকে আনন্দিত করিতে 
থাকিয়। সেখানে বাস করিব। তাহা হইলে আর কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে ন! 

এক সে রাজাকে সন্তুষ্ট করিতেও পারিব ॥২৫॥ 

ভা। (২৬)--"যদি মাম্ছুযোক্ষ্যতে--প্র, যদ্দি মাং সোহইচুযোক্ষ্যতে -ব ব রা। 

বিরাট-২ (১২) 



১০ মহাভারতে 

ইত্যেতদ্বো ময়াখ্যাতং বিহরিস্যাম্যহং যথা | 

বকোদর ! বিরাটে স্বং বশুস্যসে কেন কন্মণা ॥২৭॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বিরাটপর্বণি 

পাগুবপ্রবেশে টাররবারিক প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 
এ ক নাথ হে পচ জা জট উজ লী ইশ ক 

জিরার 
আসমিতি। যদি মাম অন্গযোক্ষ্তি কাপীস্বমিতি বিরাট: প্রক্ষ্যতি, তদ। তং বৃপতিমিতি 

বক্ষামি । অহুং পুর] বুধিষ্টিরশ্ত প্রাণথসমঃ সখা আসম্। নম্বেবমুকেমিথা ত্বৎ ধন্মরাজ কা ধন্্া- 
পত্তিরিতি চেন্ন তদানীং সত্যোক্কৌ পুনদ্বাদশবর্ধবনবানৈকবর্ধাজ্ঞাতবাসাবশ্স্তাবেন চিরায়ৈথ 
সর্বধনাপহারাবশ্রস্তাবাৎ মিথ্যোকেরপি পাপাঙ্জনকত্বাৎ *ন নম্যুক্ৎ বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীযু রাজন্ ! 

ন বিবাহকাপে। প্রাণাত্যয়ে সর্ধধনাপহারে পঞ্চানৃতান্তানুরপাতকানি ॥” ইত্যাদিপর্বববচনাৎ। 

অতএবৈকচক্রায়ামপ্যেফামেবমেব মিথ্যাবাদ আমসীৎ। এবং ভীমাদানামপি 'জেয়ম। ন চ 

নীলক্ঞহ্যাকমর্থান্তরং যুকমিতি ঝচাম্, তথ/স্বে»পি প্রতারণাপাপাপন্ডেরিতি হ্থধীভির্তাব্যম্। 
রাঙগান্তরাশ্রয়োকে৷ তদীয়গৃইবৃত্তাস্তাদিপ্রশ্্রে তদজ্ঞাততয়া তৎকথনাসামধ্যাৎ মিথ্যোকিপ্রামাণ্যেন 

নিষ্কাশনং সম্ভাব্যেতেতি যুধিষ্টিরন্ত “প্রাণলমঃ সখা আস”মিত্যুক্ষম। এবং ভীমাীনা মুক্তাবপি 

জেয়ম। “প্রশ্নোহলুযোগঃ পৃচ্ছ। ৮৮? ইত্যমরঃ ॥২৬। 

ইতীতি। অহং যখ। বিহরিষ্য/মি বিরাটনগরে বি5বিস্ত।মি, এতবৎ বো যুক্মাকমন্তিকে, হতি 

ময়া আখ্যাতমুক্রম। হে বুকোদর! ভীম! ত্বং খিরাটে বিরাটনগরে, কেন কম্মণ! কম্ত 

কম্মণস্ছলেন বংশ্যসে স্থাশ্টপি, তদেতি শেষঃ ॥২ *॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাক বি-পন্পভূষণ-শ্রুহরিধা সসিদ্ধান্ত বাগীশভষ্রচাধ্যবির চিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি 

পাগুবপ্রবেশে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৭ 

ভারতভাবদীপঃ 

লোহিতাক্ষানিত্যপি ॥২৪ ২৫৪ যুধিষ্িিরাখান্ত শরীরস্থ যথ। প্রাণ উত্থাপকস্তদ্বচ্চিদাত্মাপী তি. 

প্রাণসাম্যেন যুধিষ্তিরাঞ্জেব বিবক্ষিত ইতি ভাবঃ। অন্ুযোক্ষ্যতে প্রশ্নং করিস্ততি ॥২৬--২৭॥ 

ইতি শ্রামহাভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ 
কাস্ট শা 

এ পর, তান যাদ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ৩বে আমি তাহাকে ইহ! বলিব 

» “আমি পূর্বে যুধিষ্টিরের প্রাণতুল্য সখা ছিলাম” ॥২৬। 
জি বিরাটনগরে যে ভাবে বাস করিব, তাহ! আমি এই তোমাদের দাহ 
বলিলাম। এখন ভীম! তুমি বিরাটনগরে কোন্ কারধ্যের ছলে বাস করিবে, তাহা 

বল' ২৭ 
০০৮০৭ শশা 

(২৭) ইতোতদ্বঃ সমাখ্যাতম্..'রংশ্তমে কেন কর্ণা--ভা। রংস্তসে কেন হেতুনা--ব। বরা। 

ক **যুধিষ্িরকথনং নাম--ভ1। 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 
টিটি 

ভীমসেন উবাচ। 
পৌরোগবো ব্রবাণোহহং ওল্লবো নাম ভারত ! | 
উপস্থাস্ামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ॥১॥ 
সৃপানস্য করিষ্যামি কুশলোহন্মি মহানসে | 
কৃতপুর্ববাপি যৈরস্থ ব্যঞ্জনানি হশিক্ষিতৈঃ ॥২॥ 
তানপ্যভিভবিষ্যামি গ্রীতিং সংঅনয়মনহম্। 

আহরিষ্যামি দারূণাং নিচয়ান্ মহতোহপি চ ॥৩॥ (যুগকম্) 
তৎু প্রেক্ষ্য বিপুলং কন্ম রাজ। গ্রীতো ভবিষ্যতি। 

অমানুষাণি কুর্ববাণং তানি কম্মাণি ভারত ! ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

পৌরোগব ইতি । হে তারত ! অহং বল্পবো.নাম পৌরোগবঃ পা +শালাধ্যক্ষ:, ইতি ক্রবাণঃ 

সন, বিরাটং রাজজানম্। উপস্থান্তামি সেখিষ্কে। ইতি মে মতিরিচ্ছা বর্ততে। পুরঃ সম্মুখে 

গাবে। ছলাগ্তশ্চেতি পুরো পকস্থাণং তশ্কায়মধ্যক্ষ ইতি পৌরোগবঃ। “পৌরোগবস্তদধাক্ষঃ 

ইত্যমরঃ ॥১। 

স্থপানিতি । অন্ত বিরাটশ্ত, সথপান্ ধাশীঃ, “ধ।লিধ!লা স্বিয়ানুভে” ইতি ভাব্প্রকাশঃ | 
উপলক্ষণমিদম্। ভক্ষ্য্রব্যাস্তপাণ)পি। কারস্তা।ম। যেন খখংং মহনসে পাকস্থানে তন্রত্যপাক 

হত কুশলে। শিপুণোহন্ছি। “পাকঞ্ছণমহ।নপে হত্যবরঃ । তথ। পাকে স্থুশিক্ষতৈধৈঃ 

পাচকৈ,, অন্ত বিরাচন্ত, ব্যক্নালি মত্ম্যমাংসখি(মশ্রিতথাপ্থান কতিপূর্বব।ণ আসন, তানাপ 

অহম্ঃ অন্ত প্রাতিং সংজলয়ন সন আঁঙভ।বন্থাষয উগমোত্তমপাকেন পগাজেম্তে। তথা 

মহতে। বিশালানপি চ, দাকণাং কাষ্ঠানাম্ড নিচয়ান্ পাশন্,। আহরিস্তামি মন্তকেন বহন্ 

আনেস্াম ॥২--৩৪ 

ভাম বললেন_-ভরঙনলন! আমি 'বলুব-শামে পাকশালাধ্ক্ষ-_ এইরূপ 

পরচয় (দয়া বিরাট রাজার সেবা কারব, হহাই আমার ইচ্ছ। ॥১৪ 

তা'র পর, আম পাকগৃহের কাধ্যে নিপুণ আছি বালয়া। বিরাটরাজার ডা'ল ও 

* তরকারিপ্রভাত পাক করিব এবং অন্ত যে সকল সুশিক্ষিত পাচকেরা উহার ব্যঞজন- 
প্রভাত পুর্বেষ পাক করিত, রাজার সন্তোষ জন্মাতে থাকিয়া তাহা।দগকেও আ।ম 
পরাভূত করিব; আর আমি বিশাল |বশাল কাষ্ঠরাশিকে মস্তুকে করিয়া বহন- 
৮ পূর্বক.আনয়ন করিব ॥২--৩॥ 

(২).""কৃতপূর্ববাণি যান্তন্১_-বা ব রা, ***কৃতপূর্ববা ন যৈরস্ু তবিস্তত্তি স্ুশিক্ষিতৈ:--ভা।। 

(৪) যৎ প্রেক্ষ্য -ব! ব রা, ***অমান্থ্যাণি কুর্বাপঃ--প্র বাব রা। 



১২. মহাভারতে বিরাট- 

রাজ্ঞস্তস্ত পুরে প্রেস্যা মংস্াস্তে মাং বথা নৃপম্ । 
ভক্ষ্যান্নরলপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ ৪৫৫ 

স্বিপা বা বলিনেো! রাজন্ ! বৃষভা বা অমহাবলাঃ। 

বিনিগ্রাঙ্ছ! বদ ময়। নিগ্রহীষ্যামি তানপি ॥৬॥ 
যে চ কেচিনিযোতস্তস্তি সমাজে মাং নিযোধকাঃ। 

ভানহুং শিনিষ্যামি রৃতিং তস্য বিবদ্ধয়ন্ ৭ 

ভারতকৌমুদী 
তর্দিতি | ছে ভারত । রাঙ্জ] বিরাটঃ, তৎ বিপুলং মহৎ কণ্ম, অমাচ্যাণি, তানি তজ্জাভীয়ানি 

অপরাণ্যপি কণ্মাণি, কুর্বাণং মাচ প্রেক্ষা, গ্রীতে! ভবিষ্যতি 898 

রাজ ইতি। তন্ত বিরাটন্ত রাজ: পুরে, পরে ভৃত্যাঃ, যখ। নৃপম্, তখৈব মাং মংশ্থন্তে বাজ 

গ্রীতিপাত্রত্বাৎ গৌরবাম্পদতয়া শ্বীকরিত্তন্তি | তথ] অহম্ , তক্ষ্যাণি স্থপাদীনি, অন্প।নি ওদনানি 

রসাঃ পায়সাদয়ঃ, পানানি মধুরতরলাক়্াদীনি, তেষাম্, ঈশ্বরঃ ব্টনাদৌ কর্তা ভবিষ্কামি, রাজ: 
প্রীতিপাত্রস্বাদেবেতি ভাব: ॥৫॥ 

ছ্বিপা ইতি । হেরাজন্। বলিনে। বলবন্তঃ, দিপা হস্তিনো বা, মহাবল! বৃষভা বা, ময়া যদি 
বিনিগ্রাহথ। রাজাদেশেন দময়িতব্যাঃ হ্থাঃ, তদাহৎ তান্ দ্বিপান্ বৃষভানপি, নিগ্রহীন্তামি দময়িস্তামি, 

রাজসস্তে বার্থ, স্বশক্তিজ্ঞাপনার্থঞেতি ভাব: 1৬ 

য ইতি। যে কেচিৎ নিষোধক। বাহযোদ্ধারশ্চ, “নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধে শ্যাৎ” ইত্যমরঃ, 

ভারতভাবদীপঃ 

পৌরোগৰ ইতি। পৌরোগবঃ পুরঃ পুরস্তাৎ গাবো রশ্ময়ো যস্ক স পুরোগুরবাযুং, 
পিত্ডোৎপতৌ হি প্রথম রজোরেতমোঃ ককে বাহুরশ্রিভৃতঃ প্রাণ আবির্তবতি পশ্চাদিিয়াস্তরা- 
বীতি শাস্ত্প্রসিদ্ধং তন্ড পুত্রঃ পৌরোগবঃ। লোকে তু পৌরোগবো। মহাননাধ্যক্ষঃ, বল্পবঃ' 

স্ুপকারঃ, এতদেব মমান্বর্থং নাম ॥১--৪৪॥ দঈশ্বরঃ যথেষ্টং বিনিয়োগকর্তী অতএব নুপো 

ভরতনন্দন! বিরাটরাঞজ। সেই গুরুতর কাধ্য দেখিয়া এবং আমাকে সেই 

জাতীয় আরও অনেক অলৌকিক কাধ্য করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ॥৪॥ 

তা'র পর, সেই রাজার পুরবাসী ভূত্যেরা আমাকে রাজার মতই মনে 
করিবে। ক্রমে আমি- ডাল, তরকারি, ভাত, পায়স ও অম্নপ্রভূতির কর্ত। হ্যা 
বসিব ॥৫॥ 

রাজা! বিরাটরাজার আদেশে যদি আমার বলবান্ হন্তীদিগকে বা 

মহাবল বৃষদিগকে পরাভূত করিতে হয়, তবে আমি সেগুলিকেও পরাভূত 
করিব ॥৬॥ 

(৫) রাজন্ন্ড পরিপ্রে্াঃ-প্র, "পরে প্রেক্কাঃবা বরা) (২)***সমাজেযু নিযোধকাঃ" 
প্রীতিং তন্ক-_ভা। | 

এ আপা 
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ন ত্তেতান্ যুধ্যমানান্ বৈ হুনিষ্যামি কখঞ্চন। 
তখৈতান্ পাতযিষ্যামি যথা যাস্থস্তি ন ক্ষয়ম্ 8৮৪ 
আরালিকো। গোবিকর্তা সুপকর্তা নিযোধকঃ ৷ 
আসং যুধিষ্ঠিস্তাহমিতি বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ &৯) 
আত্মানমাত্মনা রক্ষংস্চরিষ্যামি বিশাংপতে ! | 

ইত্যেতশ প্রতিজানামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
সমাজে দর্শকসমূহসমীপে, মাং নিযোত্হ্তন্তি রাজাদেশেন ময়া সহ মল্সযুদ্ধং করিম্যপ্তি, অহ তন্ত 
রাজ! রতিং ময্যহুরাগং বিবন্ধয়ন সন্ তান্ নিহনিস্তামি গ্রহরিস্তামি ॥৭। 

তহি কিং তান্ বিনাশয়িস্তক্ডেবেত্যাহ--ন স্বিতি। তু কিন্তু, বুধ্যমানান্ এতান্ মন্ভঘোদ্ধন, 
কথঞ্চনাপি ন হনিস্ামি ন বিনাশয়িস্তামি, নিরপরাধতয়! পাপোৎপত্তেরিত্যাশয়ঃ | তথা এতান্ 
ভূতলে পাতয়িস্যামি, যথ৷ ক্ষয়ং মৃত্যুং ন যাস্তস্তি প্রাঙ্ল্যন্তি ৪৮ 

আরালিক ইতি। পৃচ্ছতঃ *ত্বং কুন্্র কিং কুর্বন্নাসী£ ইতি জিজ্ঞাসষানণ্$ জনম্ান্তিকে ইতি 

বক্ষ্যামি যৎ্, অহং যুধিঠিরশ্ট, অরালৈর্মতহস্তিভিঃ সহ যুদ্ধায় সংস্্ ইত্যারাপিকঃ, “অরালঃ কুটিলে 
সঙ্জ্রসে সমদদস্তিনি” ইতি মের্দিনী, গবাং মহাবলবৃধভাপাং বিকর্তা পরাভবেন বিকারজনক:, 

লুপকর্তী পাঁচকঃ, নিযোধকো মল্লযোন্ক! চ আসম্ ॥৯॥ 

আত্মানমিতি। হে বিশাংপতে ! নরাণাং নাথ! “হো বিশো বৈশ্তমহজৌ" ইত্যমরঃ। 
সর্ধদা চ আত্মনৈব আত্মানং রক্ষন্ চরিস্তামি । অহং বিরাটনগরে যথ। বিহরিস্তামি, এতর্দিতি 
তথা প্রতিজানামি অবধারয়ামি ৪১০। 

ভারতভাবদীপঃ 

যথা তথা শ্রিয়োহহং লোকানাং ভবিষ্যামীত্যুক্তম্ ॥৫--৬। নিযোত্স্ঠামি নিহীনং খখ! 
স্ঠাত্তথ1 মারণবর্জ্ং যোত্ল্টামি ॥৭॥ তরেেবাহ--ন ত্বিতি ৮) ““প্মারালিকে। গোবিকর্থা 

তা'র পর, দর্শকবৃন্দের সমক্ষে যে কোন মল্লষোদ্ধারা! আমার সহিত মললযুদ্ধ 

করিবে, আমি রাজার অন্বরাগ বৃদ্ধি করিতে থাকিয়। তাহাদিগকে প্রহার 

করিব ॥৭॥ 

কিন্তু তাহারা যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আমি তাহাদিগকে কোন প্রকারেই বধ 
করিব না) তবে সেইভাবে তাহাদিগকে ভূতঙলে পাতিত করিব, যাস্াতে তাহারা 

মরিয়া না যায় ৪৮॥ 

এবং কেহ যদ্দি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, “তুমি কোথায় কি করিতে ?” তবে 

আমি বলিব যে, “আমি-_মহারাজ যুধিষ্টিরের মত্তহস্তিদময্িতা, মহাবলবৃষ-বিজেতা, 
বাহুযোদ্ধ। ও পাচক ছিলাম” ॥৯॥ ৪ 

(৮)-"তখৈব তান্ পায়ের বখা যাস্তন্তি ন ক্ষিতিম্--তা। 



১৪ মহাভারতে বিরাট 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
যমগ্রিক্রাঙ্মণো ভূত্বা সমাগচ্ছন্গণাং বরমৃ। 
দিধক্ষুঃ খাগুবং দাবং দাসাহসহিতং পুরা ॥১১॥ 
মহাবলং মহাবাছমজতং কুরুনন্দনম্ । 

সোহয়ং কিং কন্ম:কৌন্তেয়ঃ করিষ্যুতি ধনগ্জয়ঃ ॥১২। (যুগ্রকম্) 
যোহয়মাসাগ্ঠ.তং দাবং তর্পয়ামাস পাবকম্। 
বিজিত্যৈকরথেনেক্দ্রং হ্স্বা 9, ॥ ১৩ 

ভাররনীররী 
যমিতি । অগ্রিঃ, খাগুবং নাম দাবং বনম্, “'দবদাবৌ বনারণ্যব্হী” ইত্যমরঃ, দিধক্ষুঃ দগ্ধ - 

মিচ্ছুঃ সন্, ব্রাক্মণো ভূত্বা, পুরা পূর্ববম্, দাসারহসহিতং কুষ্ণলহচরম, নৃণাং বরম+ মহাবলং মহা বাহুম, 

শর্ভিরজিতম্, কুরুনন্দনং কৌরবাণামানন্দজনকঞ্চ যং সযাগচ্ছৎ, সোহয়ং কৌন্তেয়ো ধনজয়:, 
বিরাটনগরে কিং কম্ম করিষ্তি। ভীমং প্রতোবেয়ং জিজ্ঞাসা, পরজ্ঞর বুকোদরেতি 

সন্বোধনাৎ 1১১---১২॥ 

ঘইতি। যোহয়ং ধনঞ্জয়ং, তং খাওডবং দ্াবং বনম, আপাগ্য গত্বা, একরেনৈব ইন্দ্র বিজিত্য, 

পন্নগরাক্ষসাংশ্চ হত্বা, পাবকং তমগ্নিং তর্পয়ামাস ৪১৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

সৃপকর্া নিঘোৌধক” ইতি । অরালাঃ মত্তগঞ্জান্তৈঃ সহ ক্রীড়তি তান্ জয়তি বা আরালিক:। 

“অরালঃ কুটিলে সজ্জ রসে বৈ মত্তদস্থিনি” ইতিচ বিশ্বঃ। গোবিকর্ত। গবাং মহতাং বলীবর্দানা- 

মপি বিকর্থা দমনেন বিকুৃতিজনকঃ। বুষভান্ বা মহাবলাম্গিগ্রহীস্যামীত্যুপক্রমাৎ। স্যপ- 

কর্ত। মুদগার্দিবিকারকর্তী। পক্ষে স্থতরামুপকর্তী। নিযোধকঃ মারণবজ্জং মল্লযুদ্ধকর্তী। পক্ষে 

নিতরাং যোধকঃ | বিষমঙ্সোকীকৃতত্ত আরালিকঃ প্রকৃতীনাং গুণদোষস্চকে। হস্তিদমকো। 

বা। তথা চ বিক্রমা্দিত্যঃ--“আরালিকঃ স্থচনকো হস্তিনাং দমকস্তথা' ইতি। গোবিকর্ত। 

গবাং বাচাং বিকর্ত। গগ্যপদ্যাদিভেদানাং প্রয়োক্ষেতি । কেচিন্তৎ “আরালিকোহন্পাকী ন্াৎ 

সথপকর্ত! তু শাককৎ।  তৈলান্নং পচতে যস্ত গোবিকর্তী ন উচাত ॥” ইত্যপুারদাহরন্তি । তত্র 

নরনাথ ! তা'র পর, আমি আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে থাকিয়! বিচরণ 

করিব। আমি যেভাবে বিরাটনগরে বিচরণ করিব, তাহা! এইরূপ স্থির 

করিয়াছি” ॥১০॥ 

যুধিষ্টির বলিলেন -“ভীম ! অগ্নিদেব খাগুববন দস্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণ 
হইয়া-__মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, কুষ্ণসহচর, মহাবল, মহাবাহু, অবিজিত ও কৌরবগণের আনন্দ- 
জনক যে.অর্ভনের নিকট পূর্বে আগমন করিয়াছিলেন $ এই সেই কুস্তীনন্দন 

অঞ্জুন বিরাটনগরে কি কার্য করিবেন ? $১১--১১॥ 
যে ইনি সেই খখ্গববনের নিকট উপর্চ্ষিত হইয়া একমাত্র রথারোহণে 
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বানুকেঃ সর্পরাজশ্য স্বসারং হৃতবাংশ্চ বঃ। 
শ্রেষ্ঠঃ প্রতিযুধাং নাম সোহর্জদুনঃ কিং কৰিষাতি ॥১৪। 
ূর্ধ্যঃ প্রতপতাং শ্রেষ্ঠো দ্বিপদাং ব্রাহ্মধণো বরঃ | 
আশীবিষশ্চ সর্পাণামগ্রিন্তেজস্বিনাং বরঃ ॥১৫॥ 

আয়ুধানাং বরো বজ্বঃ ককুদ্বী চ গবাং বরঃ। 

হৃদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠঃ পর্জভন্যো বর্ধতাং বরঃ ॥১৬॥ 
পুতরাষ্ট্রশ্চ নাগানাং হন্তিঘৈরাবণো বরঃ। 
পুত্রঃ প্রিয়াণামধিকো৷ তায! চ স্ৃদাং বরা ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
বাস্থকেরিতি । যশ্চ, সর্পরাজশ্ত বাস্থকেঃ, ত্বমারং ভগিনীম্ উলুপীম, হৃতবান্ রূপেণারষ্টবান্, 

প্রতিযুধাং প্রতিপক্ষযোদ্ধণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ:, সোহঙ্ফুনঃ, কিং নাম করিস্তৃতি ॥১৪। 

স্নেহাদঞ্ছুনন্ৈব মহিমানং বর্ণয়ন্ উপমানান্তাহ -হুধ্য ইতি । সুধ্যঃ প্রতপতাং শ্রেষ্ঠ, 

্রাঙ্ষণ:, ছিপদাং দ্বিচরণানাং মন্ুষ্যাণাং মধ্যে বরঃ, আশ্মবিষস্তীক্ষবিষঃ সপশ্চি সর্পাণাং মধ্যে বত) 

অগ্নিশ্চ তেজন্থিনাং মধ্যে বরঃ ৪১৫৪ 

আমুধানামিতি | আযুধানামস্ত্াণাং মধ্যে বজ্ো বরঃ, গবাং মধ্যে ককুহ্ধী ঘাটায়াং মাংসন্তুপশালী 

গোর্বরঃ, হুদানাং খাতানাং মধ্যে উদধিঃ সমুত্রঃ শ্রেষ্ঠ, তথা বর্ধতাং বিতরতাং মধ্যে পঞ্জন্ে! 
মেঘো বরঃ ৪১৬ 

ধুতেতি । নাগানাং মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রো নাম নাগঃ শ্রেষ্ঠ: হস্তিযু মধ্য এরাবণ এরাবতো নাম 
হস্তী বরঃ, প্রিপ্লাণাং মধো পুর্ব: অধিকঃ শ্রেষ্ট, তথা সৃহদাং মধ্যে ভাধ্যা বরা ॥১৭৪ 

ইন্দকে জয় এবং নাগ ও রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া অগ্রিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া- 

ছিলেন ॥১৩॥ 

এবং যিনি আপন সৌন্দধ্যে নাগরাজ বাস্ুকির ভগিনী উল,গীকে আকর্ষণ 

করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ছুশ্রেষ্ঠ অর্জন কি করিবেন ?18১৪॥ 
সূর্য্য প্রতাপশালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ__মমুষাদিগের মধ্যে প্রধান, 

তীক্ষবষ সর্প _সর্পগণের মধ্যে উত্তম এবং অগ্ন-তেজন্বী পদার্থের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ ॥১৫॥ 
অস্ত্রের মধ্যে বজ্ঞু শ্রেষ্ঠ, গরুর মধ্যে ঝু'টাযুক্ত গরু শ্রেষ্ঠ, হৃদের মধ্যে সমুক্ত 

শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণকারীর মধ্যে মেঘ শ্রেষ্ঠ ॥১৬। 

আর, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ, হস্তীর মধ্যে এরাবত শ্রেষ্ঠ, প্রিয়বস্ত্র মধ্যে 
পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং নুহৃদের মধ্যে ভাধ্যা শ্রেষ্ঠ ॥১৭৪ পু 

(১৬)-*"বরৎ বস্ত্র ককৃতী -..বা ব রা, -*"পধ্যণ্যঃ- প্র । (১৭) ধৃতরা্রশ্চ হংসানাম্--প্র | 



১৬ মহাভারতে বিরাট 
যখৈতানি বিশিষ্টানি জাত্যাং জাত্যাং বকোদর ! | 
এবং যুধাং গুড়াকেশঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ববধনুদ্তাম্ ॥১৮। 
সোহয়মিন্ত্রাদনবরে বাস্থদেবাচ্চ ভারত ! | 

গাণ্ডীবধনগা বীভত্স্থঃ শ্বেতাশ্বঃ কিং করিষ্যতি ॥১৯॥ 

উষ্ষিত্বা! পঞ্চ বর্ধাণি সহত্রাক্ষস্ বেশ্ানি । 

অন্ত্রষোগং সমাসাগ্ সবীধ্ধ্যান্মানুষান্ুতম্। 
দিব্যান্যান্জাণ্যবাগ্তানি দেবরূপেণ ভাম্বতা ॥২০॥ 

যংমন্যে দ্বাদশং রুদ্রেমাদিত্যানাং ভ্রয়োদশম্। 
বসুনাং নবমং মন্যে গ্রন্কাণাং দশমং তথা ॥২১। 

[জপ 

যথেতি। হে বুকোদর ! জাত্যাং জাত্যাং প্রতপদাদিবিভিন্নশ্রেণীমধ্যে যথা এতানি হুধ্যা- 

দীনি, বিশিষ্টানি প্রধানানি, এবং তথা, সর্বাধনুষ্মতাং সর্ববিধধন্ুষ্ধরাণাং ঘুধাং যোদ্ধংণাং মধ্যে, 

গুড়াকা নিদ্রা তশ্তা ঈশো নিয়ন্তা জিতনিজ্রঃ অঞ্জুন ইতার্থ: শ্রেষ্ঠ: ॥১৮। 

সইতি! হে ভারত? হন্্রাৎ্থ বাস্থদেবাচ্চ, অনবরঃ অন্যুনঃ গাণ্তীবধস্বা শ্বেতাশ্বশ্চ, বীতৎন্থ- 

রঞ্জুনঃ বিরাটনগরে কিং কম্ম করিস্যাতি 1১০॥ 

উিত্বেতি। দেবরূপেণ দেবতৃল্যেন, ভাম্বতা তেজস্থিনা অনেনৈবাঞ্ছনেনেতি শেষঃ, ্ববীরধ্যা- 
দেব, মানুষেষু অদ্ভুতং মানুযাস্ভূতম্, অস্ত্রযোগং পাশুপতাস্ত্রসম্বদ্ধম্, সমাসাগ্য শিবাৎ প্রাপ্য, 

সহস্রাক্ষস্ত ইন্দুন্ত বেশ্নি পঞ্চ বর্ধাণি, উতিত্বা বানং কত্বা, দিব্যানি স্বগাঁয়াণি অস্তরাণি, অবাধানি 

রা ধট্পার্দোইয়ং শ্োকঃ। ন চায়মলাম্প্রদায়িক ইতি বাচ্যম্, “শেষং গাথ। ভ্ত্রিভিঃ 

ষড়ভিশ্চরণৈশ্চোপলক্ষিত1” ইতি বৃত্তরত্বাকরোক্তেঃ মাঘটাকায়াং মল্লিনাথেনোদাহৃতত্বাচ্চ ॥২০॥ 

যমিতি। যম, দ্বাদশং রুদ্রমূু একাদশানাং রুজ্াণামন্তমতুলামিত্যর্থঃ মন্তে । এবমন্ত- 

সতাপি | দ্বাদশানাষাদিত্যানাং জয়োদশম্, অষ্টানাং বহ্নাং নবমম্, তথা নবানাং গ্রহাণাঞ্চ 
চি58)72685517778888518585885885887788585 

ভীম! সেই প্রতাপশালিপ্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এই সূধ্যপ্রভূতি যেমন 

শ্রেষ্ঠ, তেমন নকল ধনুপ্ধর যোদ্ধার মধ্যে অর্জুনই শ্রেষ্ঠ ॥১৮॥ 
 ভরতনন্দন! ইন্দ্র ও কৃষ্ণ হইতে অন্যান এবং গাণ্তীবধনুদ্ধারী ও স্বেতাশ্বশালী 

এই অজ্জুন বিরাটনগরে কি কাধ্য করিবেন ? ॥১৯॥ 
দেরতার তুল্য তেজজম্বী এই অজ্ঞুনই আপন বলে মানুষের মধ্যে আশ্চধ্য 

পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়া ততপরে দেবরাজ্ের ভবনে পাঁচ বৎসর থাকিয়া সমস্ত 

স্বগণয় অস্ত্র লাভ করিয়াছেন ॥২০। 

(১৮)-এবং ফুবা গুড়াকেশ:-__বা। ব রা তা। (১৯) লোধরমিক্জাদনবমঃ__তা,-.-বাহুদেবা- 
ম্হাছ্যতি_ব] বরা। (২*)*""দিব্যান্তস্কাণি চাত্তানি-_বা ব রা। 



পর্ববাণি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ১৭ 

যন্য বাহু সমৌ দীঘোঁ জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ । 
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহ্ঃ কৃতঃ ॥২২॥ 
হিমবানিব শৈলানাং সমুদ্র সরিতামিব। 

ত্রিদশানাং যথা শক্রো। বসুনামিব হব্যবাট ॥২৩। 
গাণামিব শার্দূলে। গরুত্মান্ পক্ষিণামিব। 
বরং সম্গহামানানাং সোহঙ্জবনঃ কিং করিষ্যতি ॥২৪॥ (কলাপকম্) 

অজ্জুন উবাচ। 
প্রতিজ্ঞাং ষণ্তকোইম্মীতি করিধ্যামি মহীপতে !। 
জ্যাঘাতৌ হি মহান্তো মে সংবর্ত,ং নৃূপ! দছু্ধরো ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 

দশমং মন্যে । তথা যন্ত বাহু, সমৌ সমানো দীঘোঁ? জ্যাঘাতেন ধছুখ্ণাঘাতেন কঠিনা দুটাডূতা 

বক চর হয়োস্তোঁ। দক্ষিণে হস্তে চ, সব্যে বামে হস্তে চ, সবযপাচিত্থাদিত্যাশয়ঃ, গবাং শকটাদি- 
বাহিনাং বুষভাণীং স্কন্ধে ইব, বহঃ কিণঃ কঠিনত্বকৃচিহ্নমিত্যর্থ:, কৃতঃ জ্যাঘাতেনৈব বিহিতঃ । তথ 

য:, শৈলানাং মধ্যে হিমবানিব, সরিতাং শ্োতোবহানাং মধো সমুজ্র ইব, জ্রিদশানাং দেবানাং মধ্যে 

যথ] শত্রু ইন্জ্র ইব, বন্নাং মধ্যে হব্যবাট তদাখো| বস্থরিব। তথ৷ মগাঁণাং পশুনাং মধো “পশবোহপি 

মগাঃ” ইত্যমরঃ, শার্দনিলো ব্যান্র ইব, পক্ষিণাং মধ্যে গক্ত্মান্ গরুড় ইব চ, সন্সহমানানাং যুদ্ধসঙ্জাং 

কুর্বতাং যোদ্ধংণাং মধ্যে বরঃ, সোহঙ্ঞুনঃ বিরাটনগরে কিং কর্ণ করিস্যৃতি ॥২১--২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

মূলং ষ্টব্যম্ ॥৯--১৩। বাস্থকে: শ্বসারমূলুপীং হৃতবান্ সৌন্দর্য্যেপেতি শেষঃ ॥১৪॥ সর্পাণাং 

সরীক্পাণাম্, আশীবিযো দংষ্রাবিষঃ ॥১৫--১৯। মাহুষেষু পন্ভূতং মাযাডূতম্ ৪২২১ 

গবাং বুষভাাং স্বন্ধে ইব বহঃ যুগধর্ষণজঃ কিণঃ কৃতঃ। এতক্ৈব গোঁপনং কঠিনমিভি ভাবঃ 

আমি ধাহাকে-_ছ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বনু এবং দশম গ্রহ বলিয়া 

মনে করি; ধাহার বানুযুগল সমান দীর্ঘ এবং তাহার চণ্ম ধন্গর গুণের আঘাতে 

আঘাতে কঠিন হইয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ ও বামহস্তে ভারবাহী গরুর ক্ষন্ধদেশের 

ম্যায় কিণ (কড়,, মাড়ুয়া) পড়িয়াছে ; আর পর্বতের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায়, 

আোতোবাহীর মধ্যে সমুদ্রের ন্যায়, দেবতার মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বন্থুর মধ্যে 

হব্যবাটের ন্যায়, পশুর মধ্যে ব্যাসের ম্তায় এবং পক্ষীর মধ্যে গরুড়ের শ্যায়, যিনি 

যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই অর্জুন বিরাটনগরে কি কার্ধ্য করিবেন 1” ॥২১--১৪৪ 

(২৪) বরঃ সন্লহমানানামর্ছনঃ-প্র ) (২ £) প্রকৃত! বণ্ডকোইশ্বীতি চরিষ্তামি মহামতে প্র, 

“*“চরিস্কামি মহীপতে !-_তা। 
বিরাট-৩ (১২) 



১৮ মহাভারতে বিরাট- 

বলয়েশ্ছ।দয়িষ্যামি বাহু কৃতকিণাবুভৌ । 
কর্ণয়োঃ প্রতিযুচ্যাহং কুগুলে স্বলনোপমে ৪২৬ 

পিনদ্ধকন্ুঃ পাণিভ্যাং তৃতীয়াং প্রক্ৃতিং গতঃ | 

বেনীকৃতশিরা রাজন্ ! নান্না চৈব বৃহন্নলা ॥২৭॥ 

পঠন্নাখ্যায়িকা্ৈব স্ত্রীভাবেন পুনঃ পুনঃ । 
রময়িষ্মে মহীপালমন্যাংশ্চান্তঃপুরে জনান্ ॥২৮| 'যুগ্মকম্) 

৯ ৪ রক অঞ এজ জবার ৬ জজ এ ও চিতা পট ও আট জারীর ভে এজ পা এ পাত কার ভাতার লাল ত জজ ও রীজিকাক বাত ও তলত এ তাতিঝতকীপশপএ বীর ক এজ তক কক শী তব পচ বড ০ এছ পপর রাও এ বা আপা এ ভা ওচ ও এ চপ ক পক ক একা কত কাগারা এ পক পক তত পর পাজন্চডজকীল ক জক জিত ভগ্ন ৩৬ জগ ৯ 

ভারতকৌমুদী 

প্রতিজ্ঞামিতি | হে যহীপতে । অহং ষণ্তকং ক্ীবঃং মস্মি, ইতি প্রতিজ্াাং লোকসন্গিধামাত্ম- 

পরিচয়ং করিয়ামি। কিন্তুহে নৃূপ! মহান্টৌ, মে মম, জ্যাঘাতো হস্তম্থধনূগুণঘর্ষণচিচ্নুহথয়ম, 
সংবর্তং গোপছ্থিতুং দুষ্করো ॥২৫। 

তচ্চিহ্ছলংবরণোপায়ং শ্বয়মেবাহ-বলয়ৈরিতি।  অহম্্ত কর্ণয়োঃ জলনোপমে অন্নিবছুজ্জলে, 

কুগুলে স্বর্ণকু গুলযুগপম্, প্রতিনুচা পরিধায়, রুতঃ কিণো। জ্যাঘাতচিহ্নং যয়োস্তো তাদুশো উভাবেব 
বাহু, বলয়েশ্হাদয়িযামি । এব ন জ্যাঘাতচিহ্ছদর্শনমিতি ভাব: ॥২৬। 

প্রথম! প্রকৃতিঃ শ্ষ্টিং স্ত্রী, ছ্িতীয়া প্ররুতিঃ পুষান্, তৃতীয়া প্রর্কতিশ্চ নপুংসকম। তথ! 

চামরঃ--“তৃতীয়! প্ররুতিঃ ফণ্ডঃ ক্লীবঃ পণ্ডো নপুংসকম্” ।  তন্নপুংসকঞ্চ ছিবিধম-স্ীপ্রকারং 

পুংপ্রকারঞ্। তত্রাত্মনঃ সথবিধাথং স্রীপ্রকারনপুংসকত্বমেব গ্রহণীয়মিতাহ--পিনদ্ধেতি । হে 

রাজন্! তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ নপুংসকত্বং প্রাপ্তঃ, অস্ত্রশিক্ষার্থন্বর্গবাসকালে উর্বশ্যা] অভি- 

সম্পাতাৎ ইন্দ্রেণ চাজ্জাতবাকালে তন্চ নিয়মিতত্বাদ্িতি ভাবং, পাণিভ্যাং হম্তয়োরিত্যর্থঃ, 

পিন্ধা ধূতাঃ কথ্দবঃ শঙ্খবলয়ানি যেন সঃ, তথ! বেণী কৃতা যন্ত্র তন্তাদৃশং শিরো যন্ত স বেণী- 

ভারতভাবদীপঃ 

॥২২---২৩৪ পততাং পক্ষিণাম্ ॥২৪॥ যণ্তকোহম্্ীতি । ষণ্ডো গোপতিঃ শ্রীগোপালম্তশ্ত 

প্রতিকৃতিরবতারান্তরং যণ্ডকঃ কুষ্ণসথাম্মীতাথঃ। পক্ষে ক্লীবঃ | ঠ্ষণ্টো বর্ধবনে ক্লীবে 

গোপতৌ৷ বন্ধাপূরুষে” ইতি বিশ্ব: । সংবর্ং পিধাতুম্ /২৫-_২৬। পিনদ্ধাঃ কম্ববঃ শঙ্খ 
বলয়ানি যেন স পিনন্ধকন্ুঃ, তৃতীয়াং প্রকৃতি স্ত্রীপুংমাপেক্ষযা কীবস্বং তৃতীয়ং গতঃ প্রাপ্তঃ, 

নর ইতি রলয়োর্ডলক্বোশ্চাভেদান্রঃ বৃহংশ্চাসৌ নরশ্চেতি নারায়ণসথ আস্তে নর ইতার্থঃ। 

অর্জুন বলিলেন_- “রাজা! আমি সেখানে লোকের নিকট নপুংসক বলিয়। 
আত্মপরিচয় দিব। তবে, রাজা! ছুই হাতের দুইটা বিশাল কিণ (কড়, মাড়ুয়া) 

গোপন করা হুর হইবে ॥২৫॥ 

আমি কর্ণধুগলে অগ্পুর ম্যায় উজ্জল ন্বর্ণকুণ্ডুলযুগল পরিধান করিয়। জ্যাঘাত- 
চিহুমুক্ত বাভ্দ্বয়কে বলয়দ্বারা আবৃত করিব ॥২৬। 

রাজা! তা'র পর আমি নপুংসক হইয়া, ছুই হাতে শাখা পড়িয়া, মাথায় 
(২৬) পূর্ববাদ্ধং ভা নান্তি।...কুতকিণাবিমৌ__বা ব রা। (২৭) পূর্ববার্ধং ভা ন বর্জততে। 

(২৮).**পঃস্লাখ্যায়িকা নাম --ভা। | 



পর্ব দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৯ 

গীতং নৃত্যং বিচিত্রঞ্চ বাদিত্রং বিবিধং তথা । 
শিক্ষয়িধ্যাম্যহং রাজন্! বিরাটভবনে স্্িয়ঃ ॥২৯। 
প্রজানাং সমুদাচারং বন্ছুকম্মকৃতং বদন্। 
ছাদযিষ্যামি কৌন্তেয় ! আায়য্লাত্মানমাত্ন! 8৩০1 
যুধিতিরস্থ গেহে বৈ দ্রৌপগ্যাঃ পরিচারিক।। 
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টো রাজ্ঞা চ ভারত ! ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
কতশিরা:, না, বৃহন্ল! চ ভবন্,বুহতো নলঙ্গেব দীর্ঘারৃতিস্বাদিত্যাশয়ঃ, আখ্যারিকাং পঠংশ্চাহুম্, 

স্বীভাবেন স্ত্রীনপুংসকতয়া, মহীপালং বিরাটম্, তঙ্াস্তঃপুরে অন্তান্ জনাংস্চ পুনঃ পুনঃ রমসিসে 
নৃত্য 'দি ভিস্তোবয়িস্রে ॥২৭--২৮। 

গ্ীতমিতি। হেরাজন্। তথা অহম, বিরাটভবনে স্তিয়ঃ, বিচিত্রমাশ্্ধাং বিবিধঞ্চ, গীতং 
নৃত্যং বাদিত্রং বাগ্ঞ্চ শিক্ষয়িস্যামি, হ্বর্গবীসকালে দেবরাঁজাদেশেন চিত্রসেনগন্ধর্বাস্তিক তেষামপি 
ময়াশিক্ষিতত্বাদিত্যাশয়: ॥১৪। 

প্রজানামিতি। ছে কোৌন্থের়। অহম্, প্রজানাং জনানাং সমীপে, “প্রজা শ্টাৎ সম্ভতো 
জনে” ইত্যমরঃ, বন্ধু কম্ন্থ প্রাচীনৈং কৃতম্, সমুদাচারং সমীচীনব্যবহ্ারম্, বদন সন, মায়ক়া 
ব্যাজেন, আত্মনৈব আত্মানম্, ছাদয়িস্যামি গোপযিস্তামি ॥৩০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
স্বত্ব হ্বক্ূপগোপনার্থম্ ॥২৭॥ আখ্যায়িকাঃ পূর্ধ্বরাজচরিতানি ৪২৮_-২৯ সমুদাচারং সমীচীন- 
মুত্রুটতরং মহাবদান্তত্বাদিকপং তাভিঃ কৃতং বহুকণ্দ চ বদন্, অয়য়া কপটক্লীববেষেণ আত্মানং 
শরারম্ আত্মন বৃদ্ধা ॥৩০॥ পরিতশ্চারয়িতুং ঈীলং যস্া: সা পরিচারিণী সৈব পরিচারিকা, 
প্রোপদ্ভাঃ ভর্তেতি গৃড়োহভিসদ্ধি; | পক্ষে পরিচারিকা সেবাকর্তী ॥৩১--:৩২॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বপি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিতীয়োধ্যায়; ॥২॥ 

বেণী বীধিয়া, “বৃহম্নল।'-নাম করিয়া, গল্প বঙ্গিয়া স্ত্রীলোকের ভাবে (কায়দায়) বিরাট- 

রাজাকে এবং তাহার অস্তুঃপুরস্থ অন্যান্ত লোকদিগকে বার বার আনন্দিত 

করিব ॥২৭__২৮॥ 
আর, রাজা! আমি বিরাটরাজার বাড়ীতে স্ত্রীলোক দিগকে আশ্চয্য ও নানা- 

বিধ নৃত্য, গীত ও বাগ্য শিক্ষা করাইব ॥২৯॥ 

কুস্তীনন্দন ! প্রাচীনকালের লোকের৷ নানাকাধ্যের সময়ে যেরূপ ব্যবহার 
করিতেন, সেই সকল ব্যবহারের কথ! তত্রত্য লোকের নিকট বলিয়া আমি কপট- 

ভাবে নিজেই নিজেকে আবুত রাখিব ৪৩০ 

(২৯).**বিরাটান্ত:পুরে রাজন! রমন্নিস্তামাহং স্বির:--তা,**'বিরাটন্ক পুরজিয়ঃ--বা ৰয়া!। 

(৩০).--বনুরূপকতম্--তা। (৩১)-গেহেহস্তি ভা, *"'বাজ! চ পাণব !--বা বয়া। 



সে মহাভারতে বিরাট- 

এতেন বিধিন। চ্ছন্নঃ কৃতকেন যথা নল । 

বিহরিষ্যামি রাজেন্দ্র! বিরাটভবনে সুখম্ ॥৩২॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
পাণুবপ্রবেশে যুধিতিরাদিমন্ত্রণে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥ %* 

সাতিটি১- 

ততীয়োইধ্যায়ঃ। 
_ $ক্চ£ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। ণঁ 
কিং ত্বং নকুল ! কুর্ববাণন্তত্র তাত! চবিষ্যসি। 
কশ্মৈতন্নঃ সমাচক্ষ। রাষ্ট্রে ত্য মহীপতেঃ। 

আকুমারস্চ শূরণচ দর্শনীয়: মখোচিতঃ ॥১। 

 ভারতকৌমুদী 
যুধীতি। হে ভারত! রাজ্জ! বিরাটেন “বং পূর্ব কুন্্রাীঃ ইতি পৃ: সন্, ইত্যহং বক্ষ্যামি 

যৎ অহুং যুধিষ্টিরশ্ত গেছে দ্রৌপগ্যাঃ পরিচারিকা সতী উধিতা৷ স্থিতাম্মি ॥৩১। 
এতেনেতি। হে রাজেন্জ! নলো৷ রাজা যথা খতুপর্ণরাজগৃহাদে৷ কৃতকেন বান্ুকনামক- 

সারধিরূপেণ বিহ্বতবান্, তথা অহুমপি এতেন উক্তবিধেন, কৃতকেন কৃত্রিমেণ, বিধিনা রূপেণ, 

বিরাটভবনে, স্থখং যথা স্চা্তথ! বিহরিষ্যামি ॥৩২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ- এ্হরিদাসি্ধাত্তবাসীশভটচার্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মু্দীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি পাগুবপ্রবেশে 

ধ্িতীয়োহুধ্যায়ঃ ॥*॥ 

কিমিতি। হে তাত! অনুকম্পা! বৎসেতার্থ:,১ “তাতঃ পিত্রন্ুকম্প্যয়ো:” ইতি 

আর, ভরতনন্দন ! “তুমি পূর্বে কোথায় ছিলে ?” এইরূপে বিরাটরাজা 
জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিব যে, আমি পূর্বের যুধিষ্টিরের বাড়ীতে ত্রৌপদীর 
পরিচারিক1 হইয়া ছিলাম ॥৩১॥ 

রাজশ্রেষ্ঠ | পুর্র্বকালে নলরাজা যেমন কৃত্রিম বাহুকবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া খাতু- 
পর্ণরাজা ও বিদর্ভরাজার বাড়ীতে ছিলেন, আমিও সেইরূপ এই কৃত্রিম বেশে গ্ররচ্ছন্ন 
হইয়া বিরাটরাজার বাড়ীতে সুখেই থাকিব” 7৩২১ 

শঅজ্ছুনমন্্ণৎ নাম-_ভা। + ইতি বাক্যাৎ পূর্ব্বম্ “বৈশম্পায়ন উবাচ। ইত্যেবমুক্ত। 
বিডি ধর্দভূতাং বরিষ্ঠঃ। বাক্যং তথাসে বিররাম ভূয়ে! নৃপোহপরং শ্রাতর- 
মাবভাষে ”--বা রা। বঙ্গবাসিপুস্তকে স্বয়ং ক্জোকঃ পূর্ববাধ্যায়াস্তে পঠ্যতে । (১)**'কর্দ তত্বম্ 
*"বাব বা» "**মখোধিতং-্প্র | তৃতীয়ার্ধং ভা নাস্তি। 

সপ 2 
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নকুল উবাচ। 

অশ্ববদ্ধে! ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্। 
গ্রশ্থিকো নাম নাম্নাহং কশ্ধৈতত স্প্রিয়ং মম ॥২। 
কুশলোহ্থ্যশ্বরক্ষায়াং তৈবাশ্বচিকিতসিতে | 
প্রিয়াশ্চ সততং যেহশ্ব। কুরুরাজ ! যথা তব ॥৩॥ 

যে মাং চামন্ত্রযরিষ্য'ন্ত বিরাউনগরে জনাঃ। 

তেত্য এবং প্রবক্ষ্যামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
জিকাগ্ডুশেষঃ | নকুল। স্থকুমারঃ কোমলশ্চ, শুরো বীরত, দর্শনীয়ঃ সুন্দরং, স্থখোচিতঃ স্খ- 

ভোগঘোগ্যশ্চ ত্বমূ, তত্র তশ্ত বিরাটশ্ট মহীপত্ে: রাষ্ট্রে রাজ্যে, কিং কন্ম কুর্ববাণঃ সন্ চরিফযসি, নঃ 

অন্মান্ এতৎ সমাচক্ষ, ব্রুহি। ষট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১৪ 

অশ্বেতি। অহম্, নাম প্রকাশে, নায়া গ্রন্থিক: সন, গ্রন্থঃ অশ্বশাস্ত্রীয়পুস্তকমন্তান্তীতি 

ব্যুৎপত্েরিতি ভাব: | ইন্বিষয়ে হকো মত্র্থে । বিরাটনুপতেঃ, অশ্ববন্ধ: অশ্বরক্ষকে] ভবিষ্যামি | 

ঘেন; এত কম্ম মম স্ুপ্রিয়ম্ অতী বপ্রিয়ম্ 8২৪ 

অথ কথং তৎ কর্ম কর্ত,ং শক্ষ্যসীত্যাহ-__কুশল ইতি । অহম্, অশ্বরক্ষায়াং তখৈব অস্থানাং 
চিকিৎমিতে চিকিৎসায়াম, কুশলো৷ নিপুণোহন্মি। বিশেষতশ্চ হে কুরুরাজ । অশ্বা যথা! তব 
সততং প্রিক্লাঃ, তথ মে মমাপি সতত প্রিয়া; ৪৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

কিং ত্বমিতি ॥১৪ (পাঠান্তরে) পরিবক্ষণে অশ্বানামিতি শেষ গ্রস্থান্ আমুর্ষবেদমূ অর্পবধ্যবঞ্চ 

বেত্বীতি গ্রস্থিকোহশ্থিনোঃ স্থৃতত্বাৎ। “অশ্থ্িনৌ বৈ দেবানাং ভিষজা বঙ্থিনা বধবধু?” ইতি শ্রুতেঃ 
॥২-_-৩। চিনি লি নাস্তি শ্বো যেষাং তে জি সমরে ারাতহিা (০৪ 

$0৮৯০০ ৯০প্পা২৮১১ পপ কপ পাস পপ ৫ 

যুধিষ্টির 8 নকুল ! রা অথচ বীর এবং সুন্দর ও 

। সুখভোগের যোগ্য ; অতএব তুমি সেই বিরাটরাজার রাজ্যে কি কাধ্য করিতে 

থাকিয়া! বিচরণ করিবে, তাহ! আমাদিগকে বল” ॥১। 

নকুল বলিলেন-_আমি 'গ্রস্থিক'-নাম ধারণ করিয়া বিরাটরাজার অশ্বরক্ষক 

হইব ; ইহাই আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্য ॥২॥ 
এবং আমি অশ্বরক্ষায় ও অশ্বচিকিৎসায় নিপুণ ; বিশেষতঃ হে কুরুরাজ | 

আপনারও যেমন অশ্ব সর্ব্বদ! প্রিয়, আমারও তেমন অশ্ব সর্ববদ। প্রিয় ৩॥ 
০৯ সাকির 

(২) অন্ত ক্লোকশ্ট মধ্যে “সর্ব জানসম্পন্নঃ কুশল: পরিরক্ষণে” ইতি পাদসরং-বা ব্রাপ্র। 

(৪) আ্োকাৎ পরম্-_“পাগুবেন পুরা তাত ! অশ্বেষধিরুতঃ পুরা । বিরাটনগরে চ্ছন়স্চরিক্তামি 

মহীপতে ! ৪৮--বা ববা। প্রপিতামহপুস্তকে তু অন্বিধং প্লোকত্য়মধিকং দৃশ্তে | 



২২ মহাভারতে বিরাট 

যুধিষ্ঠির উবাচ 
সহদেব ! কথং তস্ত সমীপে বিহরিষ্যসি | 

কিং বা ত্বং তাত ! কুাণঃ প্রচ্ছন্ন! বিচরিষ্যসি ॥৫॥ 

সহদেব উবাচ । 

গোসংখ্যাত। ভবিধ্যাষি বিরাটস্তা মহীপতেঃ | 
প্রতিষেদ্ধ।! চ দোগ্ধ। চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্ ॥৬॥ 

তন্তিপাল ইতি খ্যাতো নানা বিদিতমস্ত তে । 

নিপুণস্ত চরিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বর ॥৭॥ 
চস জজনাত কক ত রি তত ৮ হা জগ ও ৬ এ এড খা 2 রহ, উঃ গর এজী বড ০ এ আও ৭৪ বু কস বক্র এ পপ জিত জা ৮ ৪ ও. ৫ পপ জট কিক জী ও এ রক রি জে প্রত ঝা টি 8 ক 2-018700 ₹  পএর ও জট ৬ ৪ টড আচ এ জা রও এ ৮ ৪ 0৫৪০ রগ আস 0৮১ রানার জর থাঃ উট ৩8 এগ ৬ জা হাঃ এজ ৪ ক কযা জং ৬ ও ও কর 22০ বান জর জর্জ কা পিক জানি পপ তাক 

য ইতি। বিরাটনগরে যে চ জনা:, মাম, আমন্্য়িস্তুত্তি আমহ্ত্র কু ত্বং পূর্ব্মাসীরিতি 
্রক্ষ্যন্তীত্যর্থ:, তেভ্যঃ, এবং ভব্দাদিবৎ যুধিষ্িরশ্) অশ্ববন্ধ আসমিতি প্রবক্ষ্যামি। অহং যথা 

বিহুরিস্যামি, তদেতছুক্তমিতি শেষ: ॥৪। 

সহেতি। হে তাত বস সহর্দেব। ত্বং বাকিং কন্ম কুর্বাণঃ সন্, তশ্ত বিরাটশ্ সমীপে 

বিহরিস্কুসি ; কথং ব৷ প্রচ্ছন্ন আবৃতম্বরূপঃ সন্ বিচরিস্যাসি ॥৫॥ 

গবিতি। গবাং ধেনুনাম্, প্রতিষেধক ইঙ্গিতমাজেণৈব বিপথগমনান্গিবারয়িতা, দোগ্ধা অধিক- 

দুগ্ধানাং দৌহনক্ষম:, সংখ্যানে শুভাশুভজ্ঞানে, কুশলো৷ নিপুণশ্চাহম্,। বিরাটন্ত মহীপতেঃ, 

গোসংখ্যাতা গবাং শুভাশুভপত্ীক্ষক:, ভবিষ্যামি ॥৬৫ 

তশ্বীতি। হেরাজন্! তে তব বিদ্দিতমন্ত, যদহম্, তশ্রিপাল ইতি নায়। খ্যাতঃ সন্, ত্র 
গুড়,চীং পালয়তি গোচিকিৎসাথং রক্ষতীতি বু[ৎপত্তেরি ত্যাশয়ঃ ““গুড়,চী তস্ত্িকাহমতা” ইত্যমরঃ, 

নিপুণং ন্বকৌশলং যথা স্তাত্তথা চরিস্তামি। অতএব তে মানসো মনোবর্তী, জর:--মামপরো 
জান্ততীত্যাশক্কানিবন্ধনঃ সম্তাপঃ, বোতু অপগচ্ছতু ॥*। 

তা'র পর, বিরাটনগরে যে সকল লোক আমাকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিবে যে, 

“তুমি পুর্ব কোথায় ছিলে ?” তখন আমি তাহাদিগকে আপনাদের মতই বলিব যে, 
“আমি যুধিষ্টিরের অশ্বরক্ষক ছিলাম” আমি যেভাবে বিচরণ করিব, তাহা এই 
বলিলাম” 48। 

যুধিষ্টির বলিলেন-_“বৎস সহদেব ! তুমিই বা কি কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিরাট- 
রাজার নিকটে অবস্থান করিবে এবং কিপ্রকারেই বা আত্মগোপন করিয়। 
চলিবে 1” 8৫ 

সহদেব বলিলেন--“আমি ইঙ্গিত করিয়াই গরুগুলিকে বিপথগমন হইতে নিবৃত্ত 

করিতে পারি, প্রচুর ছুগ্চ দোহন করিতে সক্ষম এবং শুভাশুভ পরীক্ষা করিতেও 
সমর্থ; সুতরাং আমি বিরাটরাজার গো-পরীক্ষক হইব ৪৬ | 

(৫).**প্রচ্ছন্জো। বিহরিস্তসি-_ প্র বাবা । (৭)***নিপুপস্ত চরিষ্কামি--প্র বাব র1। 
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অহং হি ভবত! গোষু সততং প্রহিতঃ পুরা । 
তত্র মে কৌশলং সর্ববমববুদ্ধং বিশাংপতে ! ॥৮॥ 
বৃষভানপি জানাষি রাজন্! পুঁজিতলক্ষণান্। 

যেষাং মুত্রমুপাস্ত্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসুযতে ॥৯॥ 

সোহহমেবং চরিষ্যামি প্রীতিরত্র হি মে পরা । 
ন চ মাং বেতস্যতে কাশ্চতোষয়িষ্যে চ তং নৃপখ্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদা 

আত্মনৈপুণ্যং স্বরয়িতৃমাহ_ অহমিতি । হে বিশা'পতে । নরলানি | হি যন্মাছ, পুরা ভনতা, 

অহ্ম, সততমেব, গোষু স্বকীয়ানাং গবাং পরীক্ষাঙ্থ, প্রহিতঃ প্রেরিত: । ঠছ ১ মে সব্বং কৌশল 

নৈপুণাম্, অববুদ্ধং ভবতৈব জ্ঞাতম্ ৪৮) 
বুষভানিতি । হে রাজন্। 'অহম্, পৃ্সিতপক্ষণ।ন্ প্রশশুচিহণন্ বৃষভানপি, জাণামি 

পরিচিনোমি । যেষাং মুত্রমুপান্রায় ৭্চাপি প্রস্থয়তে সন্তানং প্রশৌতি ৪৯৪ 

সইতি। সোহুহম্, এবং গোসংখ্যাত ভাবেন চিষ্ঞামি । হি যম্মাহ। অন্র গোসংখ্যাতৃভাবে, 

মে মম, পরা পরম প্রীতির্বত্ততে । হক কশ্টিদপি মাং ন বেহতঠ সহবেরতমা ন জ্ঞাস্তাতি, তং 

বিরাটং নৃপং তোবয়িষ্তে চ নিগুণেনেতি ভাব: ॥১০॥ 

ভারতভাবদাপঃ 

মুখ্য ইতি গু়াশয়ঃ | পক্ষে স্পষ্টোহথ: ৪৪--৫॥ সংগ্যানে পরীগায়াম ॥৬। তখিপাল: 

তত্তির্বলীবদ্ধ! যন্তাং দীর্ঘস্ুপরজ্জাং বপিগভিরক্লৈদাধা তবধাচ্ছে স] প্রতি পখোগিনী । গুাভি- 
সন্ধৌ তু তস্তাবকৃ। “তশ্ক। বাক্তন্তিনামানি দামানী? হতি শ্রতেবাব্প।ণঠ যুক্মৎউনাথাইষ্টা 

আর, রাজ! আপনি জানিয়া রাখুন যে, আমি “তদ্রপাল'-নামে প্রসিদ্ধ 

হইয়া সাবধানে বিচরণ করিব » অতএব আপনার মনের উদ্বেগ দুর হউক 1৭॥ 
নরনাথ ! আপনি পূর্বেব আমাকে সর্বদাই নিজের গঞক্গালকে পরাক্ষা 

করিবার জন্য পাঠাইতেন এবং তখন তাহাতে আমার সর্ববপ্রকাগ নৈপুণ্যও বুঝিতে 
পারিতেন ॥৮। 

এবং রাজা! আমি প্রশস্ত-লক্ষণ-যুক্ত বৃগুলিকেও চিনিতে পারি, যেঞ্চলির 

মূত্র আস্রাণ করিয়া বন্ধ্যা নারীও প্রসব করিয়া থাকে ॥৯ 

আমি এইভাবে বিচরণ করিব। কারণ, ইহাতে আমার অত্যন্ত আনন্দ 
০১১ 

(৮)...তত্র মে কৌশলং কণ্ঠ হল্বদ্ধম্_ প্র। ইতঃ পরম্ 'লক্ষণং চ্িতক/পি গবাং মচ্চাপি 

মক্লম। তৎ সর্ব মে সুবিদিতমন্তচ্চাপি মহীপতে 1) প্র বাবগা। (১০) মে সধাবা 

ব বা ভা১-ন চ মাং বেতশ্ততি পরঃ--ভা। 



২৪ মহাভারতে বিরাট 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ইয়ঞ্চ নঃ প্রিয়া ভার্য্য। গ্রাণেভ্যোহপি গরীরসী | 
মাতেব পরিপাল্যা চ পুজ্য! জ্যেষ্টেব চ স্বসা ৪১১৪ 
কেন ন্ম দ্রৌপদী কৃষ্ণা কণ্ধণ। বিচরিষ্যতি | 
ন হি কিঞ্িজানাতি কর্ম কর্ত,ং যথা জ্িয়ঃ ৪১২৪ 
স্বকুমারী' চ বাল! চ রাজপুত্রী বশস্মিনী | 
পতিব্রতা মহাভাগ! কথং নু বিচরিষ্যতি ॥১৩॥ 

ভারতকৌ মুদী 
ইয়মিতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। ইয়ং নঃ অন্মাকং ভাধ্যা ভ্রোপদী, প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী 

প্রিয়া, মাতেব পরিপাল্য। সাদরং বক্ষণীয়া, জ্যোষ্ঠা স্বনা ভগিনীব চ পৃজ্যা মাননীয়, উভগ়ত্রাপি 
পতিব্রতারূপত্বািতি ভাবঃ ৪১১৫ 

কেনেতি। ন্মেতি পাদপূরণে । ভ্রৌপদী ভ্রপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা, কেন কম্ধণা বিচরিস্মুতি 
হু যম্মাৎ, অন্তাঃ স্বিয়ঃ, যথ। কর্ম সেবাদিকৎ নানাবিধং কাধ্যং কর্ত.ং বিজানস্তি, ইয়ং তথা কিঞ্চি- 
দ্পি কণ্ম কর্ত্,ং ন বিজানাতি ; রাজাপত্যত্বাৎ রাজপত্বীস্বাচ্চ ॥১২৪ 

স্থিতি। স্ুকুমারী কোমলাঙ্গী, বালা শিশুবৎ সরলা, রাজপুস্রী, যশন্থিনী, পতিব্রতা, মহাভাগা 

উদ্দারহ্থভাবা চ দ্রৌপদী, কথং কেন প্রকারেণ বিচরিস্তুতি হু ৪১৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
তেত্যর্থ: ॥৭--১০। ইয়ং হীতি। মাতা কুলবৃত্তিঃ আদিভূমিঃ গোর্বা। “মাতা গৌধ্যাদি- 

জননীগো্রাঙ্গণ্যাদিভূমিযু” ইতি মেদিনী। শ্বসা অশ্থিকা পার্বতীবৎপুজ্যেত্যর্থঃ। “এষ তে 
রুদ্রভাগঃ সহ স্বন্রা্িকয়া ত্বং জুযন্থ। শরঘ। অন্ঠাদ্িক। ম্বসা” ইতি যন্্রবাক্ষণদর্শনাৎ “জায়। 

গার্ঘপতঃ পুঝে।হদ্বাহীরধ্য ঃ পচন" ইতি তশ্তা অপি দেবতাত্বেন সংস্তবাৎ। “মাতা সত্যব্তী 

হইবে। আর ইহাতে আমাকে কেহ চিনিতেও পারিবে না, আমিও বিরাটরাজাকে 
সন্তুষ্ট করিতে পারিব” ॥১০। 

যুধিষ্টির বলিলেন-_“আমাদের এই ভাধ্যা প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর প্রিয়তম! 
এবং মাতার ম্ায় পরিপাল্যা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয় ৪১১৪ 

সুতরাং এই দ্রপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণ কোন্ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিরাট নগরে 

বিচরণ করিবেন? অন্ত স্ত্রীলোকের যেমন সেবাপ্রভূতি নানা কাধ্য জানেন, ইনি 
তেমন কোন কাধ্যই জানেন না ॥১২॥ 

ইনি কোমলাঙ্গী, বালিকার ম্যায় সরলা, রাজপুত্রী, ষশব্থিনী, পতিব্রতা ও উদার- 
স্বভাঁব। ; সুতরাং ইনি কিপ্রকারে বিচরণ করিবেন ? ৪১৩ 

(১১) ইয়ং তু-ভা। (১২) কেন লা_ভা। (১৩) হুকুমারা চ-_তা। 



পর্ববণি তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ | ২৫ 

মাল্যগন্ধানলঙ্কারান্ বন্ত্রাণি বিবিধানি চ। 
এতান্তেবাভিজানাতি যতো জাতা। হি ভাষিনী ॥১৪। 

দ্রৌপছ্যুবাচ। 
সৈরিন্ধ্যোহরক্ষিত। লোকে ভূজিষ্যাঃ সম্তি ভারত ! | 
নৈবমন্যাঃ স্িয়ঃ সম্ভি ইতি লোকম্থা নিশ্চয়ঃ ॥১৫॥ 

৯৮৮ কত পি এপ ৯ আছি লালা পাতা ও 10 

ভারতকৌমুদী 
মাল্যেতি । যতো! যশ্মিন কালে জাতা, তদবধীতি শেষঃ, ভাষিনী ছুবিনীতং গ্রতি কোপনা 

দ্রৌপদী, মাল্যগন্ধান্ অলঙ্কারান্ বিবিধানি বস্ত্াণি চ, এতান্তেব অভিজানাতি পরিধাতৃমিতি 
শেষঃ। অতোহশ্ঠাঃ পরগৃহবাসো দুষ্কর এবেতি ভাবঃ ॥১৪॥ 

সৈরিদ্ধয ইতি। হে ভারত! লোকে লোকসমাজে, অরক্ষিতা বেতনাধিভিরপীপিতা:, 

অথ চ ভুজিস্তাঃ পরগৃহে দীসীভূতাঃ, সৈরিঙ্ধ্ঃ সৈরিষ্কীনাক়ঃ স্বয়ং সস্তি, অন্তাঃ জয়ন্ত এবম্ 
ঈদৃশ্ঠো ন সস্তি ঃ ইতি লোকশ্য নিশ্চয়ঃ স্থিরধারণ] বর্ততে । সীরঃ হ্্ধ্য ইব ইচ্ছে শ্বাধীনত্থাঙ্গীপ্যত 

ইতি পসৈরিক্কী পৃষোদরাদিত্বান্রিপাতঃ। “সীরোহর্কহলয়োঃ পুংধি” ইতি মেদিনী, “সৈরিদ্ধী 

পরবেশ্বস্থ! ্ববশ! শিল্পকারিক।” ইত্যমরঃ ৪১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
ভূমিধেছৃক্যেষ্ট! স্বসা ভবেৎ” ইত্যপ্যুদাহরস্তি ॥১১--১২৪ বালা নিত্ানৃতনা ৪১৩৪ যতো ঘন্মিন্ 
দিনে জাতা তত আরভ্য মাল্যাদীন্ ভোগানেব বেত্তি ন ক্লেশানিত্যর্থঃ ॥১৪॥ সৌরঙ্কীতি। 
সীরং প্রতি সীরাস্তঃপটঃ খ্রিয়তেহনয়াশ্যৈবেতি সীরন্ধা সৈব সৈবক্ত্রী স্বার্থে তদ্ধিতঃ, অন্তঃপুর- 

পরিচাব্িকা বাঁজভাধা। বা। “রনী পরবেশ্স্থা শিল্পকতম্ববশা স্বিয়াম। বর্ণসক্কএসন্তৃত- 

স্ীমহিলিকয়োরপি ৪” ইতি বিশ্বঃ। “মতল্লিকয়োঠ? হতি মেদিনীপাঠঃ। আস্তে মহিল্লিক! 

রাজদারাঃ। দ্বিতীয়ে মতল্লিকাঃ প্রশস্তত্ত্রিয় ইতি । দাঁসীপক্ষে অরক্ষিতা ইতি চ্ছেদঃ, স্ববশা 

ইত্যুক্তেঃ পক্ষে রক্ষিতা ইত্যেব। ভূজিস্তা পালনীম্ন৷ পাপয়িজী চ। ভুদ্পালনাভ্যবহারয়ো- 

রিত্যস্ত বূপম্।. নৈবমন্তাঃ স্ত্রিয়ো বূপবতীর্ধান্তি প্রাপ্ত্বন্তি পশ্বস্তীততে ইত্যর্থঃ। দাসী হতি 

ইন যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তদবধই ছুর্জনের প্রতি কোপনা এবং ইনি 

মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র--এই সকল পরিধান কারতেহ জানেন” ॥১৪॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন-__“ভরতনন্দন ! লোকের এইরূপ ধারণা আছে যে, লোক- 

সমাজে, “সৈরিক্ধী'-নামে স্ত্রীলোকের বেতনাদি না-লইয়া পরের ঘরে দাসশীভাবে 

থাকে ; অন্ত স্ত্রীলোকের এ ভাবে থাকে না! ॥১৫॥ 

(১৪) মাল্যং গন্ধান্_প্র। (১৪) সম্তি ভূতৃতাহ্--ভা। পূর্ববাদ্ধীৎ পর “ন বৈমান্তং 

হিয়ো যাস্তি যথান্তাঃ প্রারৃতব্রিয়ঃ । একপত্বীব্রতাশ্চৈতা ইতি লোকন্ত নিশ্চয়ঃ ৮ প্র । 

বিরাট-৪ (১২) 



২৬ মহাভারতে বিরাট- 

সাহং ক্রুধাপা সৈরিক্ধী কুশল কেশকম্মণি। 
যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপগ্যাঃ পরিচারিকা ॥১৬॥ 
উষিতাম্মীতি বক্ষ্যা্ষি পৃষ্টা রাজ্ঞ! চ ভারত ! | 
আত্মগুপ্ত। চরিষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৭॥ (যুগ্মকম্) 
স্রদেষ্ণাং প্রত্যুপন্থান্তে রাজভাধ্যাং যশস্থিনীম্। 
সা রক্ষিষ্যতি মাং প্রাপ্তাং মা ভূতে ছঃখমীদৃশম্ ॥১৮॥ 

যুধিষ্টির উবাচ। 
কল্যাণং ভাষসে কৃষ্ণে! কুলে জাতাসি ভাবিনি ! | 
ন পাপমভিজানাসি সাধু সাধবীব্রতে স্থিতা ॥১৯॥ 

_ভারতকৌমুদী 
সেতি। সাহ্ম্, কেশকর্মণি কেশসংস্কারকার্য্ে, কুশলা নিপুণ সৈরিস্ধী ইতি ক্রবাণ', রাজা 

বিরাটেন “ত্বং পূর্বং কাসী? ইতি পৃষ্ঠ। চ সতী, যুধিষ্টিরন্) গেহে দ্রৌপগ্ঠাঃ পরিচারিকা সতী উদ্িতা 

কৃতবাসা অন্মি ইতি বক্ষ্যামি। পরঞ্চ আত্মনৈব গ্তপ্তা রক্ষিতা সতী চরিস্তামি। ত্বং যন্মাং 

পরিপৃচ্ছপি, তদ্দেতছুক্তমিতি শেষ; ॥১৬--১৭॥ 

তত্র তু কিং করিব্তশীত্য|হ--স্দেষ্চামিতি । স্দেষ্চাং নাম যশম্থিনীং রাজভাধ্যাম্, প্রত্যুপ- 
স্থানে সেবিষ্তে। তথাত্ে চ সা প্রাপ্চাং তত্র গতাং মাং রক্ষিত্ততি। অতএব তে তব ঈদুশং ক 
স্বান্তামি কিং করিষ্যামি বেত্যাধিরূপম, দুঃখমুদ্েগঃ মা ভূ ॥ ৮$ 

প্রশংসতি _কল্যাণমিতি । হে ভাখিনি! সংস্বভাবে! কৃষে! ত্বং কল্যাণং যুক্তিযুক্ত- 

ভারতভাবদীপঃ 

ভাব: | পক্ষে নৈবং প্রকাশে যাস্ত সঞ্চরস্তীতার্থঃ ॥১৫॥ ভ্রৌপগ্ঠাঃ পরিচারিকেতি “রাহোঃ শির” 

ইতিবর্দভেদেহপি ভেদোপচারঃ । জ্ৌপদীরূপা যুধিষ্তিরস্ত পরিচারিকেতাথঃ ॥১৬--২০॥ 
ইতি প্রমহাভারতে বিরাটপর্ধধণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩। 

“আমি কেশসংস্কারকাধ্যে নিপুণ সৈরিক্ত্রী” এই কথা বলিয়া আত্মপরিচয় দিব 
এবং রাঞ্জা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি দ্রৌপদীর পরিচারিকা হইয় 

যুধিষ্টিরের বাড়ীতে ছিলাম। এইভাবে আমি আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে 
থাকিয়। চলিব। ভরতনন্দন ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

ই তাহা বুলিলাম ॥১৬--১৭। 

এবং আমি-__যশন্ষিনী রাজমহিষী সুদেঞ্চাদেবীর পরিচধ্যা করিব; তাহা। হইলেই 

তনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; অতএব রাজা! আমার বিষয়ে আপনার 

যেন এরূপ উদ্বেগ হয় না” ৪১৮ 

(১৬)---গেহেহস্তি _ভা। (১৯."শজাতীসি ভামিনি !_বা বরা। 
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যথা ন ছুহ দঃ পাপা ভবস্তি হৃখিনঃ পুনঃ। 
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি! লক্ষয়েযুর্ন তে যথা ॥২০॥ 

তি শ্ীমহাভারতে শতসাহআ্যাং সংহ্বতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ধ্ষণি 
পাণ্ডবপ্রবেশে যুবিষ্িরাদিমন্দ্রণে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

চতুর্ধোহধ্যায়। 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
কন্মাণ্যুক্তানি যুস্মাভির্ধানি যানি করিষ্যথ । 
মম চাপি যথাবুদ্ধি রুচিতানি বিনিশ্চয়াৎ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
্বান্তদ্রং ভাষসে। যেন হি ত্বং কুলে সত্বংশে জাতাসি, বিশেষতশ্চ ত্বং সাধু সম্যগেব সাধবীব্রতে 

লাধবীনিয়মে স্থিতা। অতএব চ ত্বং পাপং কর্তৃ,ং নাভিজানাসি ॥১৯॥ 

উপদিশতি--যথেতি। হে কল্যাণি ! পাপ। ছুহ দঃ শত্রবে। ছুধ্যোধনাদয়ঃ, যথ! পুনন স্থখিনো 

ভবন্তি। হেতুগর্ভমৃক্তার্থমেব ম্পষ্টয়তি-_তে যথা ত্বাং ন লক্ষয়েছু্দ জানীমুঃ, ত্বং তথা কুর্ধযাঃ ॥২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাক বি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদ সসিদ্ধাস্য বাগীশভ্টাচারধ্যবিরচিতায়াং 

মহাভাবুতটীকায়াং ভারতকৌমুদীনমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি পাগুবপ্রবেশে ভৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥*ঃ 

পপ উট ৮৮ 

কম্মাণীতি। যৃয়ং যানি যানি কণ্মাণি করিস্তখ, তানি তানি কণ্মাণি ঘুগ্মাতিরক্ানি । মমাপি 

চ যথাবুদ্ধি বিনিশ্চয়াৎ তেঘোচিত্যাবধারণাৎ্ রুচিতানি তন্মেবাভিপ্রেতানি ৷ অতঃ সর্বেষা- 

মেবাভিমতস্থানতান্তে বাম্মীকমিদানীং কর্তব্যানীতি ভাবঃ ॥১॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন_-“সংস্বভাবে! ভ্রৌপদি! তুমি স্ধশে জন্মিয়াছ, তা'র 

পর, আবার বথাযখভাবে সাধবীর নিয়মে রহিয়াছ এবং কোন পাপকাধ্য জানই না । 

তাই তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ ॥১৯। 

সে যাহা হউক, কল্যাণি! পাপাত্বা শক্ররা যেন আবারও সুখী হয় না-_ 

অর্থাং তাহারা যাহাতে তোমাকে জানিতে না পারে, তুমি তাহাই করিও” ৪২:॥ 
58095 89 

(২,) কৃর্ধ্যান্তত্বং হি--বা। ব রা! ভা । (১)**"মম চাপি যথা বুদ্ধিকুচিতা বিধিনিশ্চয়াৎ - বা বরা । 



২৮ মহাভারতে বিরাট 

পুরোহিতোহয়ষম্মাকমযগিহোত্রাণি রক্ষতু | 
সৃতপৌরোগবৈঃ সার্ধং দ্রুপদন্ত নিবেশনে ॥২॥ 
ইন্্রসেনাদয়শ্চেমে রথানাদায় কেবলান্। 

যাস্ত দ্বারবতীং শীত্রমিতি মে বর্ততে মতিঃ ॥৩॥ 

ইমাশ্চ নার্য্যো ভ্রৌপদ্যাঃ সর্ববাশ্চ পরিচারিকাঃ | 
পার্ালানেৰ গচ্ছন্ত সুদপৌরোগবৈঃ সহ ॥8॥ 
সর্ববৈরপি চ বক্তব্যং ন প্রাজ্ঞায়ন্ত পাগুবাঃ। 
গতা হাস্মানপাকীধ্য সর্ব দ্বৈতবনাদিতি ॥৫| 

পপ পা এ এ এপক লাঙক রর্ ৮৯ পাশা ক তা 

ভারতকৌমুদী 
পুর ইতি। অয়ং পুরোছিতো ধৌম্য:, সতাঃ সারথয়: পৌরোগবাঃ পূর্বববহ্যাখ্যানাৎ পাঁক- 

স্থানাধাক্ষাশ্চ তৈঃ সাদ্ধং গত্বেতি শেষঃ, দ্রপদশ্ত রাজ:, নিবেশনে গৃহে অন্মাকমগ্সিহোতআ্রাণি রক্ষতু 

যথাবিধি হোমাপধিনা নিরবর্থয়তু, পুরোহিতশ্ প্রধানপ্র তিনিধিত্বাৎ ॥২॥ 

ইন্দ্রেতি। হমে ইন্দ্রসেনাদয়শ্চ প্রধানাঃ সারৎয়ঃ, কেবপান্ আরোহিশুন্তান্ রথান্ আদায় 

শীপ্রং ছারবতীং দ্বারকাং নগরাং যাস্ত। ইতি মে মতিরিচ্ছা বর্ততে ॥৩॥ 

ইমা ইতি। ইমাঃ সর্ববা ভ্রৌপস্যাঃ পরিচারিক1 নাচ, সদা: পাচকাঃ পৌরোগবা অপরে 

পাকস্থানাধ্যক্ষাশ্চ তৈ: সহ পাঞ্চালান্ দেশানেব গচ্ছন্ত ; ত্রুপদনিবেশনে বস্তমিতি ভাবঃ 168 

ভারতভাবদীপঃ 

কম্মানীতি ॥১॥ অগ্নিহোআাণি অগ্নিহোত্রাপাত্রাণ্যরণীসহিতাশি হোমসাধনভূতা ধেন্ব। 
॥২--৪৪॥ ন প্রান্ঞায়ন্তেতি যথার্থমেব। প্রহন্তেব তৈর্মৎস্তদেশে বম্তব্যমিতি মস্ত্রিত্বাৎ 
০০ পপি এপ সপ 4১ ৮.০ পক পাপ 

যুধিষ্টির বলিলেন-_“তোমরা যে যে কাধ্য করিবে, তাহা বলিয়াছ » আমারও 

বুদ্ধি অনুসারে সঙ্গত বোধ হওয়ায় এইগুলিই অভিপ্রেত হইল ॥১$ 
এখন এই পুরোহিত ধৌম্যঠাকুর সারথিগণ ও প্রধান পাচকগপের সহিত যাইয়। 

ক্রপদরাজার বাড়ীতে থাকিয়। আমাদের অগ্নিহোত্রধাগ সম্পাদন করিতে থাকুন ॥২॥ 

এবং ইন্দ্রসেনপ্রভূতি এই সারথিরা আরোহিশুন্ঠ রথগুলি লইয়া সত্বর দ্বারকা- 
নগরে গমন করুক $ ইহাই আমার ইচ্ছ। 8৩। 

আর, এই সকল দ্রৌপদীর পরিচারিক। নারীরা পাচকগণ ও অন্ধ প্রধান 

পাকস্থানাধ্যক্ষগণের সহিত পাঞ্চালরাজের বাড়ীতেই গমন করুক ॥৪॥ 

(৩) ইন্দ্রসেনমুখাশ্চেমে-_বা ৰ বা ভা। (৪)-**সর্বশঃ পরিচারিকাঃ..শতপৌরোগবৈঃ 
সহ-প্র ভা বাব রা। (৫)*"'গত৷ হশ্থানপাহায়-্-রা। ইতঃ পরম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবং তেইন্তোন্তমামন্্য কর্ধানুযুক্ত] পৃথক্ পৃথক । ধোৌঁমামামন়্ামান্থং স চ তান্ মন্রমব্রবীৎৎ ॥' 
স্প বাববা। 
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ধৌম্য উবাচ । 
বিদিতং পীগুবাঃ ! সর্বং ব্রাহ্মণেষু হৃহত্হ্ চ। 
যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাগ্নিযু ভারত ! ॥৬॥ 

ত্বয়া রক্ষা বিধাতব্যা কৃষ্ণায়াঃ ফাল্নেন চ। 
বিদিতং বো যথা সর্ববং লোকবৃত্তমিদং নৃপ ! ॥৭॥ 
বি'দতে চাপি বক্তব্যং সুহ্ত্তিরনুরাগত | 
অতোহহুমপি বক্ষ্যামি হেতুমাত্রং নিবোধত ॥৮। 

ভারতকৌমুদী 
ইন্জরসেনাদীনুপদিশতি__সর্ব্বিরিতি | পাগুবাঃ ক বর্থস্তে ইতি কেনাপি পৃষ্টে যুদ্মাভিং সর্ধৈরপি 

চ ইতি বকবাম্ যৎ্, অন্মাভিঃ পাণ্ুবা ন প্রাজ্ায়ন্ত । হি যস্মাৎ, সর্কে পাগুবাঃ, অস্মান্, অপাকীধা 

অপহায়, দৈতবনাদেব গতাঃ ॥৫॥ 

বিদিতমিতি । হে ভারত! যুধিষ্ঠির! হে অপরে পাগুবাশ্চ ! ব্রাক্ষণেষু সুহ্ৎস্থ চ, যানে 

রথাগ্যারোহণে, প্রহরণে যুদ্ধে, তখৈব অগ্নিযু অগ্না.ৎপাতেষু চ, যৎ যৎ কর্তব্যমিতি শেষঃ, তৎ 
সর্ধবমেব যুন্মাভিবিদিতম্ ॥৬॥ 

ত্বয়েতি। হে নৃপ! ত্বয়া ফাল্তুনেন অজ্জুনেন চ, কুষ্চায়। প্রোৌপছ্যাঃ, রক্ষা বিধাতব্যা, তব 
সভাবত্তিত্বেন পাজসঙ্লিধানাৎ অঞ্জুনস্ত চান্তঃপুরস্থায়িত্বেন ভ্রৌপগ্তা এব সাঙ্গিধ্যাদিতি ভাবঃ। 
প্রাধান্রেনেদমুপদিশ্য সাধারণ্যেনোপদেষ্ং প্রসাদয়তি-_বিদদিতমিতি । ইর্দং সর্বং লোকবৃত্তং 

লৌকিকব্যবহারে। যথা যথার্থমেব বে যু্াকং বিদ্িতমন্তি ॥৭॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

॥৫॥ বিহিতং শাস্ত্রোজং ত্রাহ্গণাদিযু উপস্থিতেষু পত্রিচরধ্যা্দিকং পাগুবাঃ সর্বং জানস্তীতি 

শেষঃ| যানে বিজয়যাত্রায়াম্, প্রহরণে যুদ্ধে। যগ্যপ্যেবং তথাপি কিঞিছক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥৬। 

তদেবাহ-_ত্বয়েতি। ত্য়া যুধিষ্িরেণ, ইদং লোকবৃত্তং প্রাকুতজনশীলম, অরক্ষযমাণ।হ শ্রম 
০... লাস্ট পপ ক ৮ পা পপ পপ পপ পপ. আন ক 1 

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা সকলেই ইহা বলিবে যে, পাগুবদের সংবাদ 

আমরা জানি না। কারণ, ভাহারা সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! গ্বেতবন 

হইতেই চলিয়া! গিয়াছেন” ॥€॥ 

ধৌম্য বলিলেন__“ঘুধিষ্টির ! অপর পাগ্ুবগণ ! ত্রাহ্ষণগণ, বন্ধুগণ, যানারোহণ 
ও. যুদ্ধপ্রভৃতিবিষয়ে এবং অগ্নিপ্রসৃতির উৎপাতে যাহা যাহা কর্তব্য, সে সমস্তই 

তোমাদের জানা আছে ॥৬॥ | 

প্রধানতঃ তুমি ও অঞ্জুন প্রৌপদীকে রক্ষা করিবে। রাজা! এই লৌকিক 

ব্যবহার সকলই তোমাদের যথাযথভাবে জানা আছে ॥৭॥ 

775 হিহিতম্ব। ব রা। ভা, -সলাগুবাঃ সর্কে_প্র । (৭)--বিদিতং বো বথান্তা্ম্_প্র। 
(৮) উভবা্ধয়োর্যধ্যে এব ধর্দশ্চ কামশ্চ অর্থচাপি ন সংশয়ত ইত্যন্ছং প্র । 



রি মহাভারতে বিরাট- 

হস্তেমাং রাজবসতিং রাজপুত্রা ব্রবীমি বঃ। 
যথা রাজকুলং প্রাপ্য সর্ববান্ দোষাংস্তরিষ্যথ ॥৯॥ 
দুর্বসং ত্বেব কৌরব্যা জানতাং রাজবেশ্ানি | 
অমানিতৈর্মানিতৈর্বা অজ্ঞাতৈঃ পরিবশুসরম্ ॥১০। 
দ্িট্বারো৷ লভেদৃদ্রট,ং ন চ রাজন বিশ্বসেত | 
তদেবাসননন্সিচ্ছেদ্যত্র নাভিষজেত্ পর2 ॥১১1 

ভার হকৌমুদী 
তঠি ভবান্ নিবর্ততামিত্যাহ-_বিদ্িত ইতি । বিদ্দিতে চাঁপি, স্থৃহস্িং, অনরাগতঃ ম্মেহাদেব, 

পুনর্বক্রবাং তল্লোকবুত্তমিতি শেষঃ | 'অতঃ অহমপি, হেতুমাত্্ং ম্বরণকারণমাত্রং কেব্লন্ববণার্থ 
মিত্যর্থঃ তৎ বক্ষ্যামি, নিবোধত বুয়ং তৎ শৃগুত ॥সা 

হন্তেতি। হস্তেতি থেদে। হে রাজপুত্রাঃ ! বো যুশ্বান্, ইমাং রাজবসতিং বাজকুলে 

বাসপ্রকারং ব্রবীমি । যথা যেন, রাজকুলং বিরাটবাজ'ভবনং প্রাপ্য সর্ববান দোষান্ তরিস্ুথ 
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দুর্বঘমিতি। হে কৌরব্যাঃ! জানতাং সর্ধান্ বিষয়ান্ বুধ্যমানানামপি জনানাম্, রাজবেশ্মনি, 

হুঃখেনোস্তত ইতি ছুর্বসং ভাবে খল্, ছুঃখেনৈব বাসঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ। অতএব যু্মাভিঃ পরেণ 

অমানিতৈর্যানিতৈর্বা সন্তিঃ, অজ্ঞাতৈরেব, পরিব্সরমিমং সংবৎসরং বস্তব্যমিতি শেষঃ, ততৈব 

প্রতিজ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। অত্যন্তসংযোগে ছিতীয়া ॥১০। 

ভারতভাবদীপঃ 

সাধবীঘপি অন্যায্যকল্পনম্, অতঃ কৃষ্ণ! রক্ষ্যৈবেতার্থঃ ॥৭॥ বিদ্বাংসোহপি স্ুহাত্তিং প্রীত্যা ব্যং 

বোধনীয়া এবেত্যাহ-বিদদিতে চাপীতি। এবং সৌহার্দপ্রদর্শনেন ধর্মাদয়োহস্ুসুতা তবস্তীতি 

ভাবঃ॥৮॥ হস্তেতানুকম্পায়াম, রাজবসতিং রাজকুলে বাসং তছিধিমিত্যর্থঃ ॥৯॥ দুর্ববসং 

জানা থাকিলেও, স্েহবশতঃ বন্ধুজনের আবারও তাহা বলা উচিত। তাই 

আমিও কেবল স্মরণ করিবার জন্যই বলিতেছি ; তোমরা শ্রবণ কর ॥”॥ 

রাজপুত্রগণ ! আমি তোমাদের নিকটে রাজভবনে বাস করিবার রীতি 
বলিতেছি ; যাহাতে তোমরা রাজভবনে থাকিয়া সমস্ত দোষ হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥৯॥ 

কুরুবংশীয়গণ ! অভিজ্ঞ লোকদের পক্ষেও রাজভবনে বাস করা হুষ্কর : অতএব 
অন্ত লোক তোমাদের সম্মান করুক বা! নাই করুক, এই এক বৎসর তোমাদের 

অজ্ঞাতভাবে বিরাটরাজার ভবনে বাস করিতেই হইবে ৪১০। 

(১৯) জনতা বাজবেশ্াস্থ - ভা । উভয়ার্ধয়োর্মধো 'পাওবা্রিরয়ং লোকে সর্বশস্ত্রময়ো মহান্। 
তর্তা গোপ্তা চ ভূভানাং রাজা! পুক্ুবিগ্রহঃ ॥' ইত্যধিকঃ শ্লোক: প্র ।”--“অমানিতাঃ হুমানার্হা- 
স্বজাতাঃ পরিবৎসরম্* ।- প্র । “ততশ্চতুর্দিশে বর্ষে চরস্তথ যথা হৃখম্ঠ--প্র বা বরা। (১১)** 

রহষ্েযু ন বিশ্বসেৎ_ প্র ।-"*যচ্চ নাভিজেৎ পর$-_তা। 
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যো ন যানং ন পধ্যস্কং ন পীঠং ন গজং রথম্। 
আরোহেশড সম্মতোহনম্মীতি স রাজবদতিং বসে ॥১২॥ 

অথ যত্রৈনযাসীনং শক্ষেরন্ ছুষটচারিণঃ। 
ন ধীরাগানা যে বৈ স টানি বসে ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
বালপ্রকারমুপদে্মারভতে-__দিষ্টেতি । প্রবেশেচ্ছায়াং জাপিতায়াং দি্ং দ্বারপালেন প্রবেট- 

মুপদিষ্টং দ্বারং যস্ক ম তাদূশো জন এব, রাজানং জট লভেত প্রাপ্স-স্াৎ। বাজন্থ চ ন বিশ্বসেৎ, 

তেষাযস্থির চিত্তত্বাৎ । তদ্দাসনমেব অন্বিচ্ছেৎ উপকেষ্টুং মার্গয়ে, যকতর পরে জন: ন অভিবজেৎ 

চিরোপবেশনান্ন সংস্থজেৎ ॥১১॥ 

য ইতি। সম্মতঃ অহং রাজ; প্রিয়োহম্বীতি মন্ধ! যে জনঃ, রাজে। যানং নৌকাদিকং ন, 
পর্ধাঙ্কং খটনাং ন, পীঠমাসনং ন, গজং হস্তিনং ন, রথঞ্চ ন আরোহেৎ, সজন এব, রাজ্ঞো বসতিং 

গৃহম, বসেখ বন্তং শরুয়াৎ, অন্তথ! তু রাজৈব বিরাক্ষ্যা তং নিষ্কাশয়েদিতি ভাব: | বসেঃ সকন্মকতব- 

মার্ম। “বসতী বাত্রিবেশ্মনোহ” ইতামরঃ ৪১২। 

অথেতি। অথ ছুষ্টচারিণে! ছুর্নাঃ, যত্তর আলীনমুপবিষ্টম, এনং বাসাভিপাধিণং জনম, 

শঙ্কেরন্ অয়ং অ্পদমাদাতুমিচ্ছতীতি সন্দিহীরন্, তত্র আসনে যো নোপবিশেৎ, স এব রাজ. 

বসতিং বসে, অন্যথা তে দুক্ত না এব তং বহিভুুর্তরিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥ 

ভারতভারদীপঃ 

দুঃখেন বন্তং শকাম ॥১০॥ দৃষ্টগ্থারঃ প্রতীহারদ্বার] নিবেক্যৈব রাজানং জটুমিচ্ছেন্ত ত্বনচজ্ঞাত 

ইতার্থ:। পিষ্টেতাপি পাঠঃ। পাঠান্তরে রহক্কেযু মন্ত্রকাধধোযু ন বিশ্বসেৎ সম্মতোহম্মীতি 

বৃদ্ধা তত্র ন গচ্ছেৎ। পুত্রীদিঘপি অবিশ্বস্তা রাজানে। মন্ত্রবিপ্রবভয়াৎ সগ্যো মারয়েস্ুরিতি 

ভাব:। তদ্দেকেতি পরেণ সহ বৈরং মা! ভূ্দিতি পরাসনং নান্বিচ্ছেৎ ॥১১॥ যানং পরকীয়মিতি 

শেষঃ ॥১২॥ দুষ্টচারিণে। ছুষ্টাচারাঃ যত্র য্্ দ্যুতমদ্ভবেশ্বাদিস্থানেযু শ্বনগরস্থপয়কীয়চারমণ্ডলে 

ব। 1 আমীনমেনং দাতাদি্রিয়োহয়ং পরৈর্ভেদিতোহয়মিতি শক্ষের-্থত্র নোপবিশেখ। রাজ- 
মি বাপি পাশ তািতিতিশি পপি ৮-৯০ত পর তা” ক পচ পাক পাপা ৮০৯৯৯ পি নার 

অতএব প্রতিহারী দ্বার ছাড়িয়া দিলেই রাজদর্শন পাইনে, রাজাদের উপরে 

বিশ্বান করিবে না এবং যে আসনে অন্ত লোকের উৎপাত না হয়, সেই আসনেই 

উপবেশন করিবার চেষ্টা করিবে ॥১১। 

“আমি রাজার প্রিয় হইয়াছি' ইহা! মনে করিয়া যে লোক রাজার যান, পধ্যক্ক, 

আসন, হস্তী ও রথে আরোহণ করে না, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে 

পারে 8১২। 

যেখানে উপবেশন করিলে হৃজ্জনেরা আশঙ্কা করে, সেইখানে যে উপবেশন 

করে না, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে পারে ৪১৩৫ 

(১৩) যন্ত্র যত্রৈনমাসীনম্_-বা ব বা। 



৩২ মহাভারতে বিরাট- 

ন চানুশিষ্যাদ্রাজানমপুচ্ছন্তং কদাচন। 
তৃষ্ঠীং স্বেনমুপাসীত কালে সমভিপুজয়ন্ ॥১৪॥ 

অপুয়ন্তি হি রাজানো জনাননৃতবাদিনঃ | 
তখৈব চাবমন্যান্তে মন্ত্রিণং বাদিনং ম্বষা ৪৯৫1 
নৈষাং দারেধু কুবর্বাত মৈত্রীং প্রাজ্ঞঃ কদাচন | 
অন্তঃপুরচর! যে চ দ্বেষ্টি যানহিতাশ্চ যে ॥১৬॥ 
বিদিতান্যস্ কুবর্বীত কার্্যাণি স্থলঘুন্যপি | 
এবং বিচরতে। রাজি ন ক্ষতির্জায়তে কচি 1১৭॥ 

রা সি চাচি টাডি গাছ ররর রা 

নেতি। শন্র কিং কর্তবামিত্যা্দিপেণ অপচ্ছন্থং রাজানম্, কদাচনাপি ন অনুশিষ্যাদুপ- 

দিশেৎ। কিঞ্চ কালে যথাসময়ম্, সমভিপূৃজয়ন্ অভিবাদনাদিন। সম্মানয়ন্, এনং রাজানম, তুফীং 

নীরবম্, উপাসীত লক্ষ্ীরুত্য সমীপে উপবিশেছ ॥১৪॥ 

'অহ্থয়স্তীতি । রাজানঃ, অনৃতবাদিনো মিথ্যাবাধিনো জনান্, অস্য়স্তি হি দোষাবিষ্কারেণ 

বিদ্বিষ্োব | তখৈৰ চ মৃধা মিথ্যাবচনশ্থ বাদিনং আস্ট্রিণমবমন্যন্তে ॥১৫॥ 

নেতি। প্রাজ্ঞ! বুদ্ধিমান জন£, এধাং রাজ্ঞাং দারেষু ভাধ্যান্থ, তথ! যে চ জনা রাজ্জা মস্ত: 

পুরচরা:, যাংশ্চ জনান্ রাজ ছেষ্টি, যে চ জনাঃ, রাজ্ামহিতাঃ শত্রবঃ, তেষু জনেযু চ, কদাচনাপি 

মৈত্রীং প্রণয়ং ন কুবর্বীত ॥১৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

গামিপৈশুন্যভয়াদিতার্থঃ ॥১৩॥ নাগুশিষ্যাৎ ইদমিখং কুব্বিতি নাজ্ঞাপয়েত, তৃষ্কীং মৌনেন কালে 

পরাক্রমসময়ে সমভিপুজয়েৎ স্তবীত ॥১৪॥ স্ভতিরপাভূতার্থা ন কর্তব্যেত্যাহ-_অস্ুয়ন্তীতি। 

দৃষয়ন্তীতার্থঃ ॥১৫॥ যেহন্তঃপুরচরাঃ যাংশ্চ রাজা দ্ধেষ্টি যে চ রাজ্ছোহছিতা ছেষ্টারস্তৈঃ 

রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে কখনও তাহাকে উপদেশ দিবে না এবং যথাসময়ে 
রাজার সম্মান করিয়। তাহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিবে ॥১৪॥ 

রাজার! মিথ্যাবাদী লোকদিগের প্রতি বিদ্বেষ করেন এবং মিথ্যাবাদী মস্ত্রণা- 

দাতার প্রতি অবজ্ঞ। করিয়া থাকেন ॥১৫॥ 

যাহার! রাজার অস্তঃপুরে বিচরণ করে, রাজা যাহাদের'প্রতি বিদ্বেষ করেন এবং 

যাহারা রাজার শত্রু, তাহাদের সঙ্গে কিংবা রাজার ভাধ্যাদের সঙ্গে বুদ্ধিমান লোক 
কখনও মিত্রতা করিবে না ॥১৬॥ 

(১৪) ন চাঙুশিষেৎ_-ভা। (১৫) অস্ছয়ন্তীহ-_ভা। (১৬৯)'*পপ্রাজ্ত কথঞধন--ভা। 

(১৭) বিদ্িতে চাশ্ু-প্র বাব রা, "বাজ: - প্র, *-"ন ক্ষিতির্জায়তে কচিৎ_ভা। ইতঃ 

পরম্ “গচ্ছন্্রুপি পরাং ভূমিমপৃষ্টে! হুনিযোজিতঃ। জাত্যন্ধ ইব মন্তেত অধ্যা্ধামহুচিস্তয়ন্ ॥ 
নহি পুজং ন নপ্ারং ন আতরমরিন্দমাঃ | সমতিক্রান্তমর্ধ্যাদং পূজয়স্তি নরাধিপাঃ ৪ ইতি 

প্লোকছবয়মধিকম্--প্র বা বরা। 



পর্ববি ঃ চতুর্থোহধ্যায়ঃ | ও 
| যত্বাচ্জোপচরেদেনমগ্রিবদ্দেব্বচ্চ হ | 

অনৃতেনোপচীর্ণে! হি হন্যাদেনমসংশয়মূ্ ॥১৮॥ 
যচ্ছ রাজানুযুঞ্জীত তদেবাভ্যনুবর্ণয়েত | 

প্রমাদমবলেপঞ্চ ক্রোধঞ্চ পরিবর্জজয়েত /১৯। 

সমর্থনাস্্ স্বাস্থ হিতঞ্চ প্রিয়মেব যু । 

সংবর্ণয়েতদেবাস্থ প্রিয়াদপি হিতং বদে ॥.০॥ 

বিদ্বিতানীতি। স্থলঘৃন্তপি অতাল্লান্তপি কাধ্যাণি, অন্ত বাজ্ঞো বিদ্দিতান্তেব কুবর্ধীত। 

এবমিখম্, রাজি রাজভবনে, বিচরতো জনন, কচিদপি ক্ষতি জায়তে ৪১৭৪ 

যত্বাদিতি। কিঞ্চ, এনং রাজাণম্, অগ্রিবৎ দেববন্চ, উপচরেৎ সেবেত। হুশ: পাদপৃরণে । 

হি যন্মাৎ্, অনৃতেন মিথখ্যাভক্তিগ্রদর্শনেন, উপচীর্ণঃ সেবিতো রাজা, এনম্ উপচারকং সেবকম্, 

অসংশয়ং হন্াৎ্, তাং মিথ্যাভক্ষিং জানন্ ॥১৮। 

যদিতি। কিঞ্চ, রাজা যদনুযুজীত পৃচ্ছে্। “প্রশ্বোইজযোগঃ গৃচ্ছা ৮” ইতামরঃ। তদের 

অভ্যন্ব্ণয়ে বিবৃত্য বদেখ। *ন চাহুশিত্যাপ্াজানম্” ইত্যার্দিনা অপৃষ্টে উপদেশনিষেধ:, অজ্ঞ 
্পৃষ্টে বর্ণনানিষেধ ইতি ভেদঃ। প্রমাদং সম্মানপ্রদর্শনাদাবনবধানতাম্, অবলেপং গর্ববম্ ক্রোধ, 
পরি বর্ছয়েখ 8১০৪ 

ন ও হজ ৬ কপার ও জাজ কক তচ 

ভারতভাবদীপঃ 

সর্বৈঃ সহ মৈত্রীং ন কুর্যাৎ ॥১৬৪ রাজি রাঁজসঙ্সিধো বিচরতে। বিচারপূর্ববকং বসতো ন ক্ষতি- 
মানহান্তা দির্জায়তে ১৭৪ (পাঠান্তরে) গচ্ছন্লিতি। পরাম্ উত্কগ্তাং ভূমিং নিতাং গচ্ছন্ আস- 

নার্থং প্রাপ্রত্বন্ রাজা অপৃষ্টোহসম্ত।ষিতোইনিযোজিতঃ ম্বে স্থানে উপবিশেত্যনাজপ্ো জাতক 

ইব তৎস্থানমপশ্বস্তমিবাত্মানং মন্তেত, যাবদ্রাজা৷ ন সম্ভতাষতে ন!প]াসনং দিশতি তাবৎ প্রতী কষে” 

তৈবেত্যার্থঃ ॥১--২৪ অন্যথা দোধমাহ_-ন হীতি। ঘত্বার্দিতি। অতিসান্লিধ্যাদগিবিব রাজ! 

দহতি অবজ্ঞানাদেব ইব সর্ববং হরতীত্যর্থঃ। অনুতেন কুটকার্ধপণার্দিনা উপচীর্ণ আরাধিতঃ 

হন্যাদের 8:৮1 ভর্তা দাজ1, অনুষুপ্পীতি আজ্ঞাপয়ে পৃচ্ছেদ্ব! | 'অন্থবর্তয়েৎ কুরধ্যাদ্বদেদ্বা। 

আর, অতিসাধারণ কাধ্য হইলেও, তাহা রাজার খিদিত অবস্থাতেই করিবে। 

এইভাবে রাজভবনে যে লোক অবস্থান করে, তাহার কখনও ক্ষতি হয় না ॥১৭॥ 

যত্বপূর্ববক অগ্নির ন্যায় এবং দেবতার ন্যায় রাজার সেবা করিবে ;কিস্তু মিথ]া- 

ভাবে রাজার সেবা করিলে, তিনি নিশ্চয়ই সেবককে বিনই করেন ॥১৮1 

রাজা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বর্ণনা করিবে এবং অসাবধানতা, গর্ধধ ও 

ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে ॥১৯॥ 

(১৮)'শহম্ভাদেব ন সংশয়ঃবা ব রা। (১৯) ঘচ্চ ভর্তা- প্র, যদ্যন্তর্ত...অতানু- 
বর্য়েৎ-ব। ব রা ভ.*্প্রমাদমবছ্লাঞ্চ- ভা । (২*)-**প্রিয়মেব চ1+*ছিভা্ঘপি প্রিয়ং 
বদেৎ--তা। 

বিরাট-£ (১২) 



৩৪ | মহাভারতৈ বিরাট- 

হনুকূলো ভবেচ্চান্থ্য সর্বধাস্থ চ কথামত চ। 

অপ্রিয়ঞ্চাহিতং যু স্যাভদস্মৈ নানুবর্ণয়ে ॥২১॥ 
নাহমন্ত প্রিয়োহম্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ | 
অপ্রমত্শ্চ যত্তশ্চ হিতং কৃর্য্যা প্রিয়ঞ্চ যত ॥২২া' 

নাস্তানিষ্টানি সেবেত নাহিতৈঃ সহ সংবসেশ। 

সশ্থানাল্স বিকম্পেত স রাজবসতিং বসে ॥২৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

সমিতি । সর্বব।স্থ সমর্থনাস্থ কর্থব্যাকর্থব্যালোচনান্থ, অস্ত রাজ:, যত হিতং যচ্চ প্রিয়ম, 

তর্দেন সংবর্ণয়েৎ বঙ্গেখ। হিতপগ্রিয়য়োরুতয়োঃ কথনাসম্ভবে কিং বদেদিত্যাহ---প্রিয়াদিতি | 

প্রিয়াদপি প্রিযং পরিত্যাজ্যাপি, লাবলোপে পঞ্চমী, হিতং বদেৎ। হিতাসম্ভবে তু নীরব এব 

তিষ্টেদিতি ভাব: 1২০॥ 

অস্থিতি । সর্বাস্থ কথান্থ আপোচনান্থেব, অন্ত রাজ: অনুকূল: পক্ষপাতী ভবে । রাজ 

যৎ অগ্রিয়মহিতঞ্ণ শ্যাৎ, অস্মৈ রাজে, তৎ নাছবর্ণ সে ন বদেৎ ॥২১॥ 

নেতি। পণ্ডিত বুদ্ধিমান জনঃ, অহমশ্ত রাজ্ঞ: প্রিয়োহন্মি ইতি মত্বা রাজানং ন সেব্তে, 

তথাত্তবে কদাচিৎ সেবাশৈথিল্যমপি স্তাদিতি ভাবঃ ৷ তথা অপ্রমত্তঃ সাবধানশ্চ, যত্তো যত্ববাংস্চ সন্, 

বাজে যৎ ছিতং প্রিয়ঞ্চ শ্যাৎ তদেব কুধ্যাৎ ॥২২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রমা্ম অনবধানতাম, অবলেপং শোধ্যাদিগর্কম্ ॥১৯॥ সমর্থনাহ্থ, কাধ্যাকাধ্যপরীক্ষাঙ্থ হিতং 

পরিণামসখং প্রিয়ং শ্রতিম্থখঞ্চ বদেৎ। উভয়ো: সমুচ্চয়াসন্তবে প্রিযাদপি হিতং ভবেৎ প্রিক্কং 

ত্যক্তীপি যন্ধিতং ভবে তদেব বদেন্ধ তু হিতবিরোধি প্রিয়ং বদেদিত্যর্থঃ ॥২*॥ অন্য 

সর্ববাথেষু সর্কেতর্থসাধনেষু অস্থকুলো যত্ুবান্ ভবে, ন তু প্রাতিকুল্যমালস্তং বা কুরধ্যাদিত্যর্থ: 

$২১৪॥ পণ্ডিত; পরিহাসকঃ। পপণ্ডিতঃ সিহলকে কবৌ” ইতি বিশ্বঃ। খণ্ডিত ইতি পাঠে 

বিচ্ছিন্ ন সেবেত ৰং বিচ্ছেদেনৈব সেবেতেতাখ | (অগ্রমন্তোহবহিত: ॥২২॥ দ্বস্থানাৎ 
শপ শািসপসিপি পষস শস  আ০৯ পাপা ৮ ২ শীল ৯ 

পান এগার? 

সর্বপ্রকার কর্তৃবা ও অকর্তব্যের আলোচনার সময়ে- যাহা রাজার হিত ও 

প্রিয় হইবে, তাহাই বলিবে এবং উভয়ের অসম্ভবস্থলে প্রিয় পরিত্যাগ করিয়াও 

হিতই বলিবে ॥২০॥ | 
সমস্ত আলোচনাতেই রাজার পক্ষপাতী হইবে; কিন্তু যাহ রাজার অহিত ও 

অপ্রিয়, তাহা রাজার নিকট বলিবে না ॥২১। 

'আমি রাজার প্রিয়' ইহ মনে করিয়া বুদ্ধিমান লোক রাজসেবা! করিবেন না 

এবং সাবধান ও যত্ত্ুবান্ হইয়াই-__যাহ রাজার হিত ও প্রিয়, তাহা করিবেন ॥২২॥ 

(২১)'**অপ্রিয় হিতং যৎ শ্যাৎ-তা। (২-)*.সহ মংবদেৎ-বা ব রা, সহ 

সংবিশেৎ--ভা। 



পর্ববণি চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | ৩৫ 

দক্ষিণং বাথ বামং বা পার্শমাসীত বাগ যতঃ | 

রক্ষিণাং হ্যা ুশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্বিধীয়তে ॥২৪॥ 
নিত্যং বিপ্রতিষিদ্ধং হি পুরস্তাদাসনং মহত । 
ন চ সন্দর্শনে কিঞ্চিগ নী সংজপেত ॥২৫॥ 

পর হ এএররা গার রি খা- এ রঃ ও ও গুদ ০ ০০৬ জি আান শখ ও ৬০ ০০৭ হও পর এত ও পাল হচ হট উদার ৯ ৮ হয বা বা হা জজ 5 ৬.৬ উ 

মুজিরজজ, 
নেতি। যঃ খলু অন্ত রাজ: অনিষ্টানি ন সেবেত ন কুয্যাৎ, অস্ত অহিতৈঃ শক্রভিঃ 

সহ ন সংবসেন সংস্জেত, স্বস্থানাৎ সভাদৌ বাজনির্দিষ্টাত্মস্থানাৎ ন বিকম্পেত ন বিচশেৎ 

স্থানান্তরং নাশ্য়েদিতার্থঃ, ম এব রাজবলসতিং বসেৎ ॥২৩॥ 

দক্ষিণমিতি | বুদ্ধিমান জন:, বাগযতো নীরবঝঃ সন্, রাজ! দক্ষিণং বা বামং বা পাশ্ব- 

মাঞ্রিত্য আমলীত উপবিশে। হি যন্মাৎ, আত্রশস্্রাণাং গৃহীতাস্বাণাং রক্ষিণাং রাজ; 

শরীররক্ষকাণাম্, স্থানমেব রাজ: পশ্চাঙ্দেশে বিধীয়তে নীতিবিষ্তিং। অতন্তত্র নালীত 

ইত্যাশয়ং ॥২৪। 

অথ তহি রাজ: পুব্রস্তাধাসীতেত্যাহ--নিত্যমিতি | পুরস্তাৎ রাজ: সম্মুখে, আনম 

উপবেশনম্, নিত্যং হি সর্বদৈব, মহৎ সাতিশয়ং যথা শ্যান্তণা, বিপ্রতিষিদ্ধং বিশেষেণ নিষিষ্ধং 

নীতিবিষ্তিঃ, বাদিপ্রতিবাদিস্থানত্বাৎ অন্য গমননিরোধাচ্চেতি ভাব: | কিঞ্চ সনার্শনে প্রত্যক্ষ, 

প্রবৃত্ত জাতমপি, কিঞ্চিত গোপনীয়ং অস্ত্রবার্দিকম। ন সপে অগ্যজ গুধধভাবেনাপি ন 

বেত 1২৫। 

ভারতভাব্দীপঃ 

রাজদত্রান্ন বিকম্পেত ন চলেছ 7৮৩ পাশগুতো বিগ্ভাবান, রাদাশহ কথাভী রময়ন্ পার্খে তিষ্ঠেং 

৪ক্ষিণাং বাজগোপ্ু,শাং তু স্বানং পৃষ্ঠত:॥২৪॥ শুদেণ পণ্ডিতেন বা, পুরস্তাৎ আসনম্ উপবেশনং 

ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ | রাজ্ঞাং সন্দর্শনে সমক্ষং প্রবৃবমপি ভলবেতনাদিদানম্ অহ'পৃব্বিকয়ানা- 
শপ পি: হা 5৩. ৯ রস. পর পরা ৫ ০১ জা, পি ক এ এপ জা সাল জজ পর আত ০০৮ পা পাপা বাট ভাজা এ+ *তা শি পাজি শত পে চা জবার পথ ৩০০৯০ জি. ৪ ৮৭ স্পা জর 

যিনি রাজার অন করেন না রাজার শক্রদের সহিত মিলিত হন না এবং 

আপন স্থান হইতে অন্থস্থানে যান না! তিনিই রাজভবনে বাস করিতে পারেন ॥২৩॥ 

বুদ্ধিমান লোক নীরব হইয়া রাজার দক্ষিণপার্খে ব। বামপার্থ্ে বসিবেন। কেন 

না, নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অন্ত্রধারী রক্ষিপুরুষদের জন্যই রাজার পশ্চা্াগের স্থান 

বিধান করিয়াছেন ॥২৪॥ 

নীতিজ্ঞ পণ্ডিন্েরা রাজার সম্মুখে উপবেশনটাকে সর্বদাই নিষেধ করিয়াছেন। 

আর, নিজের সনক্ষে কোন গুপ্ধ আলোচনা হইলেও তাহা অন্টন্র গুগ্ুভাবেও 

বলিবে না ॥২৫। 

(২৪১. আমীত পণ্তিত:-_বা ৰ রা ভা,'রক্ষণা শক্রশস্্রাণাং স্থানং পশ্চাছিধীয়তে---তা। 

(২৫) নিত্যং কিপ্রতিবিদ্ধং তৃ."প্রবৃদ্ধমপি- প্র,“ সংজয়েখ-ব বরা । 



অপি হোেতদ্দরিদ্রাণাং ব্যলীকস্থানমু্তমম্। 
ন মবযাভিহিতং রাজ্ঞ! মনুষ্যেযু প্রকাশয়েশ ৪২৬! 

শুরোহন্মীতি ন দৃপ্তঃ স্াদ্বুদ্ধিমানিতি বা পুনঃ | 
প্রিয়মেবাচরন্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভব'ত ভোগবান্ ॥২৭| 

এ্বরয্যং প্রাপ্য ছুল্রাপং প্রিয়ং প্রাপ্য চ রাজতঃ | 
অপ্রমতো ভবেত্রাজ্ঞঃ প্রিয়েযু চ হিতেষু চ ॥২৮| 
যন্ত কোপো মহাবাধঃ প্রসাদস্ত মহাফলঃ | 
কন্ত্ত মনসাগীচ্ছেদনর্থং প্রা্ঞদন্ম তঃ ২৯ 

ভারতকৌমুদী 
নস্থ কুতে। ন সং্পেদিত্যাহ__অপীতি ৷ হি যন্যাথ্, এতৎ গুধমন্্রারিপ্রকাশনম্, দরিজ্রীণা- 

মপি, উত্তমং মহদেব, বালীকম্থানম্ অপ্রিয়বিষয়ঃ | “ব্যলীকং বাঙ্গবৈলক্ষ্যাপ্রিয়াকার্ধোমু পীড়নে" 

ইতি হেমচন্ত্রঃ | কিঞ্। রাজ্ঞা ম্বা মিথ্যা অভিহিতমুক্ষং বাকাং মন্থস্তেষু ন গ্রকাশয়েৎ ॥২৬। 
শুর ইতি। 'অহং শুরো বীরোহস্মি ইতি কৃত্বা, পুনঃ, বুদ্ধিমানন্যি ইতি কৃত্বা! বা, দৃ্চে। 

রাজঃ সমক্ষং গব্বিতো ন শ্যাৎ। কিঞ্চ রাজ: প্রিষ্সং কাধ্যম। আচরন্ কুর্বশ্নে। বাজ; প্রিয়ঃ, 

তঙ্বচুগ্রহাৎ তোগবাংশ্চ ভবতি ॥২ ৭ 

এশ্বর্যামিতি । রাজতো রাজ্ঞঃ সকাশাৎ, ছুস্্রাপং দুর্গভম্, এশ্বর্যং ভূত্গা মিত্বাদিকম্, প্রিয়ং 
ধনাছাপায়নঞ্চ প্রাপাপি রাজ: প্রিয়েযু চ হিতেষু চ অপ্রমত্তঃ সাবধান এব তবে, চিরমের 

তদসরাগবর্তনার্থমিতি ভাবঃ 1২৮। | 

শু ক ৯৮ ৫৮ ৮০ (১-৫৮০৩, জচ এজ 5 দুর ও এজ এ বগা টি» ৬ ডিও রি জী ৪ 7 রি 

ভারতভাবদীপঃ 

কারিতঃ সন্, ন সুয়ে স্বীকুর্ধ্যাৎ ॥২৫৪॥ এতৎ তু ধাষ্টং দরিন্রাণামপি ব্যলীকন্থানমপ্রি়পদং 

কিমৃত বাজ্ঞামিতি ভাবঃ। উত্তমং পরমং নেতি রাজেদ্িতমনৃতং বহি প্রকাশয়ে ॥২৬৪ 

(পাঠাস্তরে ) হি য্াৎ অনৃতবাদিনো না বৃপান্ হি যতোহন্তে রাজানোহস্থয়স্তি দোষবত্বেন 
৬ম ক 

কারণ, এই গুপ্ত আলোচন। প্রকাশ করাট। দরিজ্রেরও অত্যন্ত অপ্রীতিকর 

হইয়া থাকে । আর, রাজ! কোন মিথ্যা কথ! বলিলে, তাহা মানুষের নিকট প্রকাশ 

করিবে না ॥২৬। 

“আমি বীর কিংবা আমি বুদ্ধিমান ইহা উল্লেখ করিয়া রাজার সমক্ষে গর্ব 
করিবে না এবং প্রিয়কাধ্য করিয়াই রাজার প্রিয় ও ভোগী হইতে পারে ৪২৭ 

রাজার নিকট হইতে হূর্লভ প্রভূত্ব কিংবা প্রিয় বন্ত পাইয়াও তাহার প্রিয়ে ও 
হিতে অবহিতই থাকিবে ॥২৮। 

(২৬)-রাজ১-ভা। ইতঃ পরম্ “অন্গয়স্তি ছি রাজানো৷ জনাননৃতবাদিনঃ। তখৈব 
চাব্মন্তন্কে জনান্ পণ্ডিতমানিনঃ ॥' ইতি পুররুক্তার্থকঃ শ্লোক: প্র বাব রা। (২৮) প্রিয় 
প্রাপা চ ভারত !-প্র। (২৯).'গ্রসাহশ্চ মহাফলঃ--বা বৰ রা...*প্রসামঃ হমহাফলঃ--ভা। : 



পর্বধণি : চতুর্ধোহধ্য যু | ৩৭ 

ন চৌতো। ন ভূজৌ, জানু ন চ বাক্যং সমাক্ষিপেত। 
সদা! বাতঞ্চ বাচঞ্চ ঠীবনঞ্চাচরেচ্ছনৈঃ ৪৩০| 
হাস্যবস্ত্রযু চাপ্যস্তয বর্তমানেষু কেযুচিশু। 

নাতিগাঢং প্রহ্ৃষ্যেত ন চাপুযুম্মত্তবন্ধলেৎ ॥৩ .। 

ভারতকৌমুদী 
নম্থ রাজ ঈদৃশীসগত্যে কিং প্রয়োজনমিত্যাহ-_যন্তেতি | যস্ত রাজঃ কোপ, মহতী বাধা 

বিপতির্ধস্বাৎ স তাদৃশঃ, প্রসাদঃ অনুগ্রহত্ধ, মহৎ ফলমুপকারো যম্যাৎ ল তাদুশঃ শ্তাৎ ; প্রাজসম্মতো 
বুদ্ধিমান কো! জনঃ মনসাপি তশ্ত রাজ; অনর্থং কর্ত,মিচ্ছেৎ্ ? 8২৯৪ 

নেতি। ওয্ো ন, ভূজো! জান্ চ ন, সমাক্ষিপেৎ প্রসারণাদিনা বিক্ুতীকরণেন নিল্দিতৌ 
ন কুর্ধ্যাৎ, বাকাঞ্চ ন সমাক্ষিপেৎ বিকটোচ্চারণাদদিনা নিম্দিতং ন কুর্ধ্যাৎ। তথা বদৈব, 
বাত স্বাসবাযুং প'যুবাযুঞ্চ, ভীবনঞ্চ মুখত: শ্লেম্াদিনিক্ষেপঞ্চ, শনৈর্মন্দমাচরে বাজ; সমক্ষং কুর্ধ্যাৎ, 

যথা! শন্দো ন স্তাদিতি ভাব, বাচং বাকাঞ্চ শনৈরাচরেৎ, যথা উচ্চত্বাদিনা পরক্চ বির্তির্ন 
াদিত্যাশয়ঃ ৪৩০। 

হাশ্তেতি। অপিচ অন্ত রাজঃ সমীপে, কেধুচিৎ হাল্যবস্তযু অস্ভুতবেশাদিযু বর্তমীনেধু 

সংন্থ, অতিগাঢ়মতান্তম, ন গ্রহষ্তেত নানন্দে, উন্মন্তবচ্চাপি নাতিগাঁং হুসেৎ অট্রহাসাং ন 
কুরয্যাৎ ৪৩১ 

ভারতভাবদীপঃ 

কীর্তর়ন্তি। তন্যাৎ শ্বামিনোইকীঙিকরং ন বদেদিত্যথঃ । অবমন্যন্তে বাজান ইতি শেষঃ | প্রিয় 

ভোগবাংশ্চ ভবতীতি সন্বন্ধঃ 8২৭ ২৯৪ ন চেতি। ক্রোধচাপপয়োঃ শুচকমোষ্ঠদীনাং 

সমাক্ষেপং প্রচালনং ন কুর্ধযাদিতার্থ:! বাতং মুখজম্ 'অধস্তনং বা শনৈরিতরেণাজানং যথা 
তবেতৃথ কৃুর্ধ্যাদিত্যর্থ: ৪৩০৪ হাশ্যেতি। অন্তন্ত রাজসেবকন্থ হাশ্বন্তযু হান্াম্পদেযু অযথা- 
স্থিতেযু উ্ধীষাদিধু বর্তমানেষু নিমিতেধু তরীয়বৈকলোনাতিগাঢ়ং ন প্রহৃস্তেৎ নাপি হসেৎ। 

ভাবতৈব রাজান এনং ক্র সন্ত ইতি তাক | ন চৈবস্ৃতে নিমিত্তে সতি ধৈর্্যেণ াষ্ঠবৎ 
খপ ৩০, ৪ 

সপ পা সপ ক জপ ৮ কাপ ৮৮ পাছা ৭ ৯৭ পা পাকা সপ পা পপ কি পথ পপ কার্ল 

কারণ, বাহার ক্রোথে গুরুতর অনিষ্ট এবং অনুগ্রহে গুরুতর ইষ্ট হইতে পারে, 

কোন্ বুদ্ধিমান লোক মনে মনেও তাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করে ?॥-৯1 
রাজার সমক্ষে ওষ্ঠযুগল, বাহুযুগল ও জানুযুগলকে বিস্তার করিয়া বিকৃত 

করিবে না এবং বিকটভাবে বাক্যোচ্চাঁরণ করিবে না; আর সর্বদাই কঠবায়, 
পায়ুবায়ু ও শ্লেম্মনিক্ষেপ ধীরে ধীরে করিবে এবং বাক্যোচ্চারণও আত্তে আস্তে 

করিবে ৪৩০ 

রাজার নিকটে কোন হাস্যকর ঘটনা উপস্থিত হইলে, অত্যন্ত আনন্দিত হইবে 

না, কিংবা উন্মত্ের গ্যায় অট্হাস্ত করিবে না 1৩১৪ 

(৩) ন চৌত্ঠো নিতৃজেজ্দাতু-_তা রা1। 



৩৮ মহাভারতে বিরাট- 

ন চাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্গুরুতাং হি ব্রজেতথা | 
শ্মিতহ্য মুছুপুর্রেধ্ণ দশয়েদ প্রমাদজম্ ॥৩২। 

লাভেন হর্বয়েদ্যস্ত ন ব্যথেদ্যোহবমানিতঃ | 

অসংমুটশ্চ যে! নিত্যং স রাজবসতিং বসে ॥৩৩| 

রাজানং রাজপুত্রং বা সত্বর্ণয়তি ঘঃ সদা । 

অমাত্যঃ পগ্ডিতো ভূত্বা সচিরং তিষ্ঠতি শ্রিয়। ॥৩৪॥ 

[রর 
নেতি। অতিধৈধ্যেণ যথ৷ মৃতুহাশ্যাদিকমপি ন শ্যাৎ তাদৃশেনাতিধীরভাবেন ছ ন চরে; 

হি যম্থাৎ, তথা সতি, গুরুতাং ভারবধত্তাং জড়তামিত্যর্থ:, ব্রজ্েৎ প্রাপ্নয়াৎ লোকে। জড়মেব 

মন্তেতেত্যর্থ; ৷ তথা কৌতুকাদৌ মৃদুমূ হতৈব পূর্বং যন্ত তেন ভাবেন, অপ্রমাদজং লাবধানতাজজাতম্, 
শ্মিতম্ ঈষদ্ধান্তং দর্শয়েৎ; যথা তৎকৌতুকার্দিকং প্রতি আত্মনোহনবধানতাপ্রকাশেন রাজানং 
প্রত্যপি অবজ্ঞা ন শ্যাদিত্যাশয়ঃ ॥ 5২৪ 

লাভ ইতি। যে! জণ:, লাভে সত্যপি আত্মা ন হ্যয়েৎ নাধিকমানন্দয়েখ, যঃ অবমানিতঃ 
সন্পপি ন ব্যথেৎ ক্লেশং নাস্থভবেত, যশ্চ নিত্যং সর্বদৈব অসংমুঢ়; আলাপাদাববহিতন্তিষ্ঠতি, স এব 

রাজবসতিং বসেৎ ॥৩৩। 

রাজানমিতি । য: পণ্ডিত: প্রাজে। জনঃ অমাত্যো ভূত্বা, সদৈব বরাজানং রাজপুত্রং ৭, 
সংবর্ণমতি স্তৌতি, স জন; শ্রিয়া সম্পদ] অ্থিতঃ সন্ চিরং তিষ্ঠতি ॥৩৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

স্থে্মিত্যাহ-_নাতীতি ॥৩১॥ গুরুতাং জড়তাং কিমপায়ং ন জানাতীতি বদেষুরিতি ভাব: । 

অতএব শ্যিতং মৃদুপূর্ববং কিঞ্িদর্শয়েদেব ॥৩২॥ ন হয়েছ হস্তে অসংৃঢ়ঃ সেবাক়ামেকাগ্রঃ 

॥৩৩। বাজ তদাশ্রিতাশ্চ স্তোতব্য। এবেত্যাহ -রাজানমিতি । সংব্্তয়তীতি পাঠেংনু 
উল বই নি ০৩ ৩25৩৮ এপ ০ শপ ০ পিসী পপ পার ১৯ ০ শীত ৮ পতিত শসা পা 50৩৩7 ৮৩ ০, ঃ ন ৩ সি পৃ স্ 

অতি ধীর হইয়া চলিবে না। কেন না, তাহাতে লোকে নির্ক্বোধ বলিয়াই মনে 

করিয়া থাকে । আর কৌতুকের সময়ে-_-সে দিকে যে মন আছে, তাহা জানাইবার 

জন্ঠ মৃহুভাবে ঈবং হাস্ত দেখাইবে ॥৩২॥ 

যেলোক লাভে অধিক আনন্দিত হয় না, যে লোক অপমানিষ্ত হইয়াও দুঃখ 

বৌধ করে না এবং যে লোক আলাপপ্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী থাকে, সেই লোকই 

রাঞ্জভবনে বাস করিতে পারে ॥৩৩। 

যে বিচক্ষণ লোক অমাত্য হুইয়। সর্বদাই রাজার বা রাজপুত্রের ম্বতিবাদ করেন, 

টিনা নানি রিতা তিতা 

(৩২) নাতিধৈধ্যং চরেতর--তা.. .“দরশয়েত প্রসাদম্--বা ব রা। 



পর্ববণি 'চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ | ৩৯ 

প্রগৃহীতশ্চ যোহমাত্যো নিগৃহীতশ্চ কারণৈঃ। 
নঃনিবদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ ॥৩৫।: 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষপ্চ গুণবাদী বিচক্ষণঃ | 
উপজীবী ভবেদ্রাজ্ঞো বিষয়ে বাপি যো বসে ॥৩৬॥ 
অমাত্যে। হি বলান্তোক্ত,ং রাজানং প্রার্থয়েত, যঃ | 
ন স তিষ্েচ্চিরং স্থানে গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম 1৩৭ ॥ 

শ্রেয়ঃ সদাত্মনো দৃষ্ট। পরং রাজ্ঞা ন সংবদেত | 
বিশেষয়েচ্চ রাজানং যোগ্যডূমিষু সর্নদা ৩৮] 

ভারতকৌমুদী 

প্রেতি। যঃ অমাত্যঃ, কারণৈ: রাজ উন্নতিগ্রদর্শ নৈঃ, প্রগৃহীতশ্চ পূর্ববাপেক্ষয়া উচ্চপদে 
আরোপিতশ্চ, কারণৈরপরাধৈঃ নিগৃহীতশ্চ পুনর্দগ্িতশ্চ সন, রাজানং ন নির্ধদতি ন নিনতি, 

সোছমাত্যঃ গুনরপি সম্পদং লভতে, তদপরাধবিশ্বতা রাজাঙ্গগ্রহাপা'তার্দিতি ভাব; ॥৩৫। 

প্রত্যক্ষমিতি । যে! বিচক্ষণঃ, রাজ উপজীবী আশ্রিতো ভবে যো বাপি জন: বাজে! 

বিষয়ে রাজ্যে বসে, স চ স চ জন:, রাজ: প্রত্যক্ষ পরোক্ষঞ্চ গুণবাদী ভবেৎ। অগ্থুথা রাজ; 

কোপ।দনিষ্টং ভবেদিতি ভাবঃ ॥৩৬। 

অমাত্য ইতি। য: অমাত্যঃ, বলাৎ বুদ্ধিপামর্থা।ৎ প্রতিষ্ঠাশকেস্চ, রাজানং ভোজ, 

্বায়ততী কর্ম, গ্রার্থয়েদিচ্ছেখ্, সঃ অমাত্য:, স্থানে আস্মপদে, চিরং ন তিঠেহ) প্রাণসংশয়ধ গচ্ছেৎ 
প্রাপ্ন য়া উত্যয়ত্রাপি রাজ: কোপাদিত্যাশয়: ॥৩৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

সরতি, তিষ্ঠতে প্রকাঁশতে ॥৩৪৪॥ ন নিরদতি ন নিন্দতি, দিতেচপ্যমাতাত পুনবতাদয়- 

কাষো রাজানং ন নিন্দেদিত্যর্থঃ ॥৩৫॥ যে। রাজ্ঞো বিষয়ে ভবে দেশে বসে, যো বাবাজ 

উপজীবী স রাজ! গুণবাদী শ্তার্দিতি সম্বন্ধ: ॥৩৬॥ বলাছঠাৎ ভোক্ত,ং কুটিলী কর্,ং যেন 

কেনচিঘ্যাজেন লোকান্ দগ্ুয়েতি শিক্ষয়ন্ হঃ প্রাথয়েৎ স রাজ: প্রিয়োহপি বহজনবিরোধ|ৎ 

চিরং স্থান পদং ন তিষ্ঠেৎ নীধিতিচেৎ | অবশ্তং পদচ্যুতো ভবেদিতার্থঃ। ভোক,মিতি 
কার ওল সপ উস গা পর পাপা ক স্পা পস+ 

যে মন্ত্রী রাজার উন্নতি দেখাইয়া উচ্চপদে উঠিয়া আবার অপরাধবশতঃ দণ্ডিত 

হইয়াও রাজার নিন্দা করেন না, তিনি পুনরায় সম্পদ লাভ করেন ॥৩৫। 
যে বিচক্ষণ লোক রাজার আশ্রিত হন, কিংবা! যিনি রাজার রাজে) বাস করেন, 

ভাহারা উভয়েই রাজার সমক্ষে বা পরোক্ষে তাহার গুণই বলিবেন ৪৩৬। 

যে মন্ত্রী বলপুর্বর্বক রাজাকে নিজের আয়দ্ত করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি চিরকাল 

আপন পদে থাকিতে পারেন না, প্রত্যুত প্রাপসংশয়ই প্রাপ্ত হন 1৩৭1 

(৩৫),ন নিরবপ্লাতি রাজানম্--প্র,.-.লততে চ শ্রিয়ং পুনঃ-তা। (৩৮)-০বিশেষয়েন 
রাজানং যোগ্যাতুমিযু সর্বদা প্র। | 



৪০ মহাভারতে বিযাট- 

ভাম্ম!নো বলবান্ শুরশ্ছায়েবানুগতঃ সদা | 

সত্যবাদী মৃদুর্দাস্তঃ স রাজবসতিং বসে 0৩৯1 
অন্যল্রিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্যঃ সমু্পতেণ্ড। 
অহুং কিং করবানীতি স রাজবনতিং বসে 1৪০। 

ঞ 
কতঞকরার৬রডকিওডল্পিঠিজহজউলজারজরও রগ তরাচ এউকরডাততভিত৬৮ ররর ক ভাততজতারার ওক উগতাডডতকলতডত৪৮৬৬ হত রড ওজকজগত ০৪০৪ ০৩২ ৬৬৪ ০০৯৩৫ ৪ডড তত রম এক ওত ৩ভ ৪৮ ৭৪০ জজ বায এঃ এপ শট ও গা কত উারহারবাদারারপহডার খর গল ৮ এ ++ ও-উ 

ভারতকৌমুদী 
শ্রেয় ইতি। আত্মন:, পরমুত্তমম্, শ্রেয়ঃ সম্পদং জায়মানং দৃষ্ট1, রাজ্ঞা সহ সদা ন সংবদেৎ 

সমানতাবেন মিলিতো৷ ন তবেৎ। কিন্তু সর্ববদৈব যোগ্যভূমিযু রাজযোগ্যোচ্চস্থানেযু, রাজানম, 
বিশেষয়েৎ স্বাপেক্ষয়। প্রাধান্তেন স্থাপয়েৎ 1৩৮৪ 

অক্পান ইতি। যঃ সদৈব, অগলানঃ অবিষঞ্ন:, বলবান্, শুর উৎ্পাহী, ছায়া ইব রাজ: অনুগতঃ, 
সত্যবাদী, ম্বহ্ঃ কোমলম্বভাবঃ, দাস্ত ইন্দ্রিযদমনশীলশ্চ, স এব রাজবসতিং বসে। অন্যথা 

নেভাতিগ্রোয়ঃ ॥৩৯। 

অন্তন্বিঙ্নিতি। অগ্ন্মিন জনে, গ্রেস্তুমাণে কাধ্যবিশেষকরণায় রাজা গ্রেধ্যমাণে সতি, যঃ “অহং 
কিং করবাণি' ইতি বদন্, পুরস্তাৎ রাজ: সম্মুখে সমুৎপতেৎ উপতিষ্ঠেখ, স এব রাজবসতিং 

বপেখ 18॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
ভূ্গকৌটিল্যে ইত্যন্ড রূম্ 1৩৭ শ্রেয় ইতি। রাজ: সকাশাদাত্মনঃ স্বন্ত শ্রেয়ো ধনমানাদি- 
লাতং দৃষ্ধ' পরমন্তং সদ| সর্বদা রাজ! সাঞ্ধং ন সংবদেক্ল সংবাদয়েৎ কিন্তু মহারাজে। ন ভবাদৃশা- 
মক্ত্রে লক্ষয়তীত্যে লোকে পরং দর্শয়েৎ। ঘোগাভুমিষু যুদ্ধে পররাস্িকৈঃ সহ সংলাপে ব! 
রাজানং বিশেষয়েৎ বাজেহপেক্ষয়া স্বীয়, শৌধ্যং যৌক্তিকত্বং বাধিকং দর্শয়েখ। তেন ব'জা 
প্রীয়ত ইতি ভাবঃ ॥৬৮৪ অগ্লানঃ উৎসাহী । বলবান ধীবলযুক্তঃ। মৃৃঃ অনিষ্ঠুরঃ। দাস্তো 
জিতেন্িয়ঃ হুশিক্ষিতো! বা ৪৩৯৪ অন্যন্মিন পুংমসি কম্চিৎ্ষ কাধ্যশ্থার্থে। প্রেষ্তমাণে এহি 

ইদং কুব্বিত্যচ্যমানে সতি যন্তদ্রাগমনাৎ পূর্ব্ং সমুৎপতেত্তৎ কাধ্যং কর্ত,ং স শীত্রকারী রাজ- 

নিজের অত্যন্ত সম্পদ্ দেখিয়। রাজার সহিত সর্ববদ1! সমানভাবে মিলিত হইবে 
না; কিন্তু সর্বদাই রাজাকে তাহার যোগ্য উচ্চস্থানেই প্রধানভাবে রাখিবে ॥৩৮॥ 

যে লোক সর্ধবদ! অবিষগ্র, বলবান্, বীর, ছায়ার স্যায় রাজার অনুগত, সত্যবাদী, 
কোমলম্বভাব এবং জিতেক্দির, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে পারে ॥৪৯) 

রাজা কাধ্যবিশেষে অন্যলোককে পাঠাইতে লাগিলে, যে লোক “আমি কি 
করিব' বিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে 
পারে ॥৪০। 

ঃ 

(8.) অন্তন্দিন্ প্রেক্ষ্যমাণে ত--তা। 
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অভারে চৈব ভাবে চ রাজ্ঞা ষশ্চৈব সর্বদা । 
আদিফ্টো ন বিকম্পেত স রাজবসতিং বসেহ 1৪১ 
যে৷ বৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নামুসংল্মরেশ | 
ছুঃখেন হৃখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসে 1৪২1 
সমবেশং ন কুবর্বাত নাতুযুচ্চৈ২ সম্িধে। হসেহ । 
ন মন্ত্রং বধ! কুর্যযাদেবং রাজ্জঃ প্রিয়ো ভবেত 0৪৩1 

ভারতকৌমুদী 

অভ্ার ইতি। যশ্চ জন:, রাজা, অভারে লঘুনি কন্মণি, ভায়ে গুরুণি কণ্মণি চ, আদিষ্ট লন্, 

ন বিকম্পেত দুষ্করত্বসস্তাবনয়া ন বিচলেৎ, স এব রাজবসতিং বসেৎ ৪১১1 

যইতি। যো জনঃ, গৃহেত্যে: নিজভবনেভ্যঃ, প্রবসন্ রাজভবনস্থিত্যা বিদেশে তিষ্ঠন্ সন্, 
প্রিক়্াণাং নিজগৃহস্থিতানাং ভাধ্যাদীনাং প্রি্জনানাম্, নাচুসংম্মরে, রা্কাধযতত্পরতয়া ন 
চিন্তয়েৎ । *স্বতাথকণ্মণি” ইতি কম্মণি ফ্টা। ছুঃখেন রাকা ধ্যসম্পাদদনকষ্টেনেব অতেঘে 

তৃতীয়াবিধানাৎ তদাত্মকমেবেতাথঃ সথখম, অনিচ্ছেৎ অভিলষে্, স এব বাজবসতিং বসেৎ 1৪২৪ 

সমেতি। সমবেশং সভবেহপি বাজ; সমানং বেশং ন কুববাত, তথা রাজ; সঙ্গিধোঁ অত্র 
হসেৎ রাজ মন্ত্র ্বসমিধো কতামপি মন্ত্রণাম বহুধা রাজাতআীয়ানামপি বন্জনানাং কর্ণগোচরং ন 
কুধ্যাৎ ! এবং সতি বাজ প্রিয়ো ভবেছ ৪৪৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
বসতিং বসে ॥৪.॥ আন্তরে ধনদারসংপক্ষণাদোৌ বাহে সামস্জয়ে "আপিষ্ট আজপ্যো নৈব 

কম্পেত সংশয়ং ভয়ং বা কুধ্যাৎ অশিঃসংশয়ো শির্ভয়শ্চ তৎ্কাধাং কুর্যযাদেবেত্যর্থঃ ॥৪ ১৪ 

প্রিয়াণাং শ্রিয়াণি শ্রীপুত্রা্পপানাদিহ্থথ।নি ছুঃখেন প্রবাসাদিন। 8৪২৪ সমবেধং বন্থালস্কারা- 

দিকং রাজ সমানং ন কুরধ্যাৎ। উচ্চৈঃ অতিশয়েন বুদ] বনপ্রকারং ন কুর্ধ্যাৎ ন ভিঙ্গ্যাদ্ি- 
সপ এ এপি পাশ পপ জজ পা 

রাজা! কোন ক্ষুদ্র কাধ্য বা গুরুতর কাধ্য করিবার জন্) আদেশ করিলে, যে 
লোক তাহাতে বিচলিত হয় না, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে পারে ॥9১॥ 

যে লোক আপন ভবন হইতে রাজভবনে যাইয়। রাজকাধ্য-তৎপরতা নিবন্ধন 

স্বভবনস্থিত প্রিয়জনের স্মরণ করে না! এবং রাজকাধ্য-সম্পাদনহঃখকেও সুখ বলিয়াই 

মনে করে, সেই লোকই রাজভবনে বাস করিতে পারে 1৪২৪ 

সম্ভব হইলেও রাজার সমান বেশ করিবে না, রাজার নিকটে অটহাস্ করিবে 

(৪১) অভাবে চৈব তাবে চ-- প্র, আত্বরে চৈব বাছে চ--বা বরা। (৪৩)**নাত্যু্ছৈ: 

সঙ্বিতৌ বিশেখ__-ভা,...নোচ্চৈ সঙ্গিহিতো বসেৎ-বা ব বা,*"'কুর্ঘ্যাৎ স রাজবসতিং 

বসেৎ--তা। 

বিরা্ট-্৬ (১২) 



৪২ মহাভারতে বিরাট- 

ন কন্মণি নিষুক্তঃ সন্ ধনং কিঞ্িততঃ স্পৃশেত | 
প্রাপ্ধোতি হি হরন্ দ্রব্যং বন্ধনং যদি বা! বধম্ ॥881 

যানং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যণ্ সংপ্রয়চ্ছতি | 

তদেধ ধারয়েঙ্গিত্যমেবং রাজনঃ প্রিয়ো! ভবে 0৪৫1 
সংবশুসরমিমং তাত ! তথাশীলা বুভুষবঃ | 
তাথ স্ববিষয়ং প্রাপ্য যথাকামং চরিষ্যথ ॥৪৬॥ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 

তনুশিষ্টাঃ স্ম ভদ্রেং তে নৈতত্বক্তান্তি কশ্চন। 
ুস্তীস্বতে মাতরং নো বিদুরং বা মহামতিম্ ॥৪৭॥ 

 ভারতকৌমুদী 
নেতি। কর্ধবরণি ধনরক্ষণকাধ্যে রাজ্জ। নিষুক্তঃ সন্, ততো রাজধন1ৎ কিঞিদিপি ধনম্, ন 

স্পূশেৎ ন হরে । হি যল্মা্। রাজ্জঞে। দ্রব)ং ধনং হরন্, বন্ধনং কারাগারে প্রেরণম্, যদি বা 

অথব। বধমেৰ প্রাপ্রে।তি, জানতা৷ রাজেব বিধানার্দিতি ভাবঃ 48৪॥ 

যানমিতি। রাজা, যৎ যানং শকটাঁদিকং বস্ত্রমলঙ্কারম্ অন্ৎ পাছুকাদিকঞ্চ, সংপ্রয়চ্ছতি 

দ্দাতি, তদেব নিত্যং ধারয়ে্, এবং সতি বাজ্জঃ প্রিয়ো ভবেৎ 88৫॥ 

সংবৎ্সরমিতি। হে তাত! বৎস! যুধিষ্ঠির! যুয়ম্ঃ ইমং সংব্সরম্ঃ তথা তাদৃশানি 
উত্তপ্রকারাণি শীগানি ম্বভাবা যেষাং তে তারদুশা:, বুভধবে। ভবিতুমিচ্ছবো ভবত। অথ 

তানস্তরম্, ক্ববিষয়ং নিজদেশং প্রাপ্য, যথাক।মং চরিস্যথ ॥৪৬॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
ত্যথথঃ ॥৪৩॥ ধনম্ উৎকোচার্িন। প্রাপ্ত কিঞ্থদিপি অত্যল্লমপি ন স্পৃশেহ ॥৪৪॥ যৎ 

_সম্প্রষচ্ছতি রাজা তেব রাজদত্তং যানাদিকং ধারয়ে ন তু তদসতশ্মৈ দ্চাদিতার্থ: ॥৪৫॥ সংগম 
১০ লাশ পাত পি শক পপ আপি পপ পপ 

না এবং রাজার মন্ত্রণাকে বছু লোকের কর্ণগোচর করিবে না; এইরূপ হইলেই মানুষ 

রাজার প্রিয় হইতে পাতে ॥৪৩॥ 

রাজার ধনরক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া তাহা হইতে কোন ধনই হরণ করিবে না। 
কারণ, রাজার ধন হরণ করিলে, মানুষ--হয় কারাগারে প্রেরিত, না হয় প্রাণদণ্ডে 

দণ্ডিত হইয়া থাকে 78৪ 

রাজ। যে যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং অগ্ঠ বস্তু দান করেন, তাহাই দা, ধারণ 
করিবে ; এইরূপ হইলেই রাজার প্রিয় হইতে পারে 88৫1 

বৎস যুধিষ্টির! তোমরা এই একটা বংসর উত্তপ্রকার হইবার ইচ্ছা কর; 
তাছার*্পর নিজ দেশে যাইয়া ইচ্ছানুসারে চলিবে” ॥৪৬$ 

68৪) প্রাপ্মোতি চাহরন্ ভ্রবাম--ভা। (৪৬)*"তথাশীলা বুভ্ভৃধত-_বা ব রা। (9৭)... 
মাতরঞ্ বি্রঞ্চ মহামতিম্---ভা1। 

আধা ও রর গার, টি ও? বা ও খাছ ও০ জা জজ এ উবাচ ক পচ জহি জা 



পর্ববণি চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ | ৪৩ 

যদেবানভ্তরং কাধ্যং ত্তবোন্ কর্ত,ষর্হতি । 
তারণায়াস্ত ছঃখস্থ প্রস্থানায় জয়ায় চ ॥৪৮॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা ধৌম্যোহথ ছিজসত্মমঃ | 
অকরোশ বিধিব সর্ববং প্রস্থানে যদ্ঘিধীয়তে ॥৪৯॥ 
তেষাং সমিধ্য তান্গ্রীন্ মন্ত্রবচ্চ ভূহাব সঃ। 
নিনিনারিনা িিরিটিস চ ॥৫০| 

ভারতকৌমুদী 
অন্বিতি। হে আধ্য। তে ত্য়া, ভঙ্দ্ুং সাধ্বেব বয়ম, অনুশিষ্টাঃ উপদিষ্টাঃ স্মঃ। বিসরগলোপ 

আঃ, পাধপূরণে ম্মশন্দো বা। নঃ অস্মাকং মাতরং বুস্তীমূ, মহামতিং বিছ্ুরং বা, খতে বিনা, 

কশ্চনাপি জনঃ, অম্মাকং সম্বন্ধে, এতেষাং হিজানাং ধক নাস্তি ॥৪ ৭॥ 

যদিতি। অনস্তরমূ ইতঃ পরম, অস্ত অজ্ঞাতবাসসম্ভবন্ত ছুঃখশ্ট তারণায়, প্রস্থানায় 

অজ্ঞাতবাসাধপ্রয়াণীয়, ভাবিনে জয়ায় ৮, যত কাধাং কর্তবাম্। ভবান্, তদেব শবস্তায়নাদিকং 

কর্তমহতি ॥6৮। 

এবমিতি । অথেতি বাক্যারস্তে | রাজ্জা ঘুধিষ্ঠিরেণ এবমুক্ষো ছিজসতমো ধোঁমাং, ততঃ 
প্রশ্থানে ষ'জাকালে যদ্ধিধায়তে, তৎ সর্বং হ্বস্থযয়নাদিকং বিধিবৎ অকরোৎ 9৯1 

তেষামিতি। স ধৌম্যঃ, তেষাং পাগুপানাম্ সমদ্ধিধনসম্পৎ বুছি: কীত্তিধশ্মাদেঃ 
তয়োর্লাভায় পুথিবীবিজয়ায় চ, তান্ পাঁগুপসন্বদ্িণ এব অগ্রীন্, সমিধা প্রজলা, মন্ত্রবৎ 

শাস্ভিকপৌঁষ্টিকমন্তান্থিতং হবিদ্ছু'হাব 8৫ ০॥ 

ভার হভীবদীপত 

নিগৃহ ইমং ভ্রয়োদশং সংবত্সবম্, হে তাত! যুধিষ্ঠির । যুয়ং সর্বে তথাশীপ; যণোনসদ্বৃন্থা 

সন্ত! বুভৃষত এই্বরধযং প্রা মিচ্ছত | অথ অনম্ভরং শ্ববিষয়ং ম্বদেশং প্রাপা যথাকামং যথেষ্ট 

করিস্যথ ক্রীড়ামিতি শেষঃ ॥৪৬--৪৭॥ ন্নন্তরমূ অভপধতং কাধ্যং শাগ্তিকং পৌঙিকঞ্চ। অন্ত 

জিজাতিরাস্হিও তারণায় ্রস্থানায় শন প্রতি যোদ্ধ.ং গমনায় জয়ায় চ যৎকণ্ম গ্রভবতি তৎ- 
২০০ শক পিপসপীপ পিপি ০০ পি পপস্প পা পপ জা ৯ এ ০০৭ ০৯৬ তা সি পাকটিশ। পল 1৯ পপএ০ ৭ পাপা পিপল পিপিপি শিস পাপন 

যুধিষ্টির বলিলেন-_“আধ্য ! আপনি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন 

আমাদের মাত কুম্তীদেবী বা মহামতি বিছুর ব্যতীত আমাদের এইরূপ উপদেষ্টা অন্য 

কোন লোকই নাই ॥৪৭1 

সে যাহা হউক, ইহার পরে এই অজ্ঞাতবাসদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, 

যাত্রার জন্ত এবং ভাবী জয়লাভের জন্তা যাহা কর্তব্য, তাহাই আপনি এখন করিতে 

পারেন” 8৪৮৪ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__রাজা! যুধিঠির এইরূপ বলিলে, ব্রাক্ষণশ্রেতঠ ধৌম্য 

যাত্রার সময়ে যাহা বিহিত আছে, সেই সকল কার্ধ্য থাবিধানে করিলেন 4৪৯৪ 



৪8৪ মহাভারতে 

অগ্রীন্ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভ্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্ । 
যাজ্জসেনীং পুরস্কত্য বড়েবাথ প্রবত্রজুঃ ॥৫১। 

গতেধু তেষু বারেঘু ধৌম্যোহুপি জপতাং বরঃ। 
অগ্রিহোত্রাপ্যুপাদায় পার্চালানভ্যগচ্ছত ॥৫২। 
ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব যথোক্তাঃ প্রা প্য যাদবান্। 
রথানশ্বাংশ্চ রক্ষস্তঃ হখমূযুঃ সবপংরৃতাঃ ॥৫৩। 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বধণি 
পাগুবপ্রবেশে ধৌম্যোপদেশে চতুর্ধোহধ্যায়ঃ 1০ * 

সত পর ১ 

সা সিডলা গল 222 

অগ্লীনিতি। অথানভ্তরম পাগুবাঃ পঞ্চ ছ্রৌপদী ঠৈকেতি বড়েব জনা, অধীন তপোধনান্ 
ব্রাক্মগাংশ্ প্রদক্ষিণ কুত্ব! যাজসেনীং পুরস্ত্য প্রবব্রজুং ॥৫১। 

গতেঘিতি। তেষু বীরেষু গতেষু সস, জপতাং বরে! ধোঁম্যোইপি, পাগুবানামমিহোজাণি 
তছুপকরণানি উপাদায় পাঞ্চালান্ অভ্যগচ্ছত ॥৫২। 

ইন্দ্েতি। উক্তা যুধিষ্টিরেণ গ্রাগাদিষ্টা ইন্্রসেনাদয়শ্চ ছারকায়াং যাদবান্ প্রাপ্য, পাগুবানাং 
রথানস্বাংশ্চ, যথ। সুষ্ঠু বক্ষত্তঃ, “যথা তৃপ্যার্থমানয়োঃ ৷ প্রশংসায়াম্” ইতি মেদিনী, হুসংবৃতাঃ 
গোপিতপাগববৃততাস্তাঃ সন্তঃ সুখমূযুঃ ॥৫৩। | 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভার তাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শহরিদাসসিদ্াস্ত বাগীশভট্রাচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মূর্দীসমাথ্যায়াং বিরাটপর্ববণি পাগুবগ্রবেশে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥*। 

ভারতভাবদীপঃ 

কর্-র্তি ॥৪৮---৪৯॥ সমিধ্য উদ্দীপ্য, সমৃদ্ির্জনাভিসম্পত্তি: | বৃদ্ধিযুন্ধে বিশেষঃ। লাভো 
রাজ্যন্ত। জন্কায়! অপি পৃথিব্যা বিজয়ায় বশীকরণায় ॥8*॥ যট্ ত্রৌপদ্তা৷ সহিতাঃ ॥৫১--৫৩ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥ 
8১ 

এবং তিনি পাণগুবগণের ধনসমৃদ্ধি ও কীর্তি-ধর্মপ্রভৃতি বৃদ্ধির জন্ত এবং পৃথিবী- 
জয়ের ভস্তা তাহাদেরই অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিয়া তাহাতে মন্ত্রপাঠপূর্বক হোম 
করিলেন ৫০1 

তাহার পর পঞ্চ পাগুব ও ড্রৌপদী-_ এই ছয় জনই অগ্নি ও তপস্থী ব্াহ্মণ- 
দিগকে প্রদক্ষিণ করিয়। ড্রৌপদীকে সম্মুখে লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥৫১৪ 

সেই বীরের! প্রস্থান করিলে, জপিস্রেষ্ঠ ধৌম্যও পাগুবগণের অগ্নিহোত্র লইয়া 
পাঞ্চালদেশেই চলিয়৷ গেলেন ॥৫২। 

ইন্্রসেনপ্রভৃতি ভূৃত্যগণও যুধিষিরের আদেশ অনুসারে দ্বারকায় যাদব- 
(€১)**"পাগুবান্তে প্রবব্রহুঃ--তা। (৫৩)""যথোক্তান_ভা। » যাবস্তঃ পুস্তকতেদাস্তাবন্ত 

এবাঝ্স পাঠতেম্বাঃ সন্তীতি প্রতীয়তে ৷ | 



পঞ্চ মোহ্ধ্যায়ঃ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তে বীরা বদ্ধনিজ্রিংশান্ত তায়ুধকলাপিনঃ । 
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যধুঃ ॥১॥ 
ততস্তে দক্ষিণং তীরমন্নগচ্ছন্ পদাতয়ঃ | 
নিরৃভা। বনবাসাদ্ছে স্বরাষ্ং প্রেপ্নবস্তদা ॥২। 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। তে বীরাঃ পাগুবাঃ, বক্ধাঃ কটীদেশেষু ধৃতা নিস্রিংশা; কৃপাণা যৈস্কে, ততানি 

বিস্বৃতানি আযুধানি বাণাপীন্তস্ত্াণি যেযু তে তাদুশাঃ কলাপাস্ুণীরা এবাং সম্ভীতি তে তথোক্তাঃ | 
ব্ছত্রীহিবিষয়েহপি মত্তর্ধীয়ো ভবতীতি প্রদ্মশিতমন্মাভিনৈষধচরিতটীকায়াম । বদ্ধানি মণিবদ্ধ- 
দেশাঙগুলিযু ধৃতানি গোধ1 জ্যাঘাতবারকচন্মাবরণ।নি অগ্গুলিজাণানি চণ্মনিশ্মিতাঙ্ছুলিরক্ষকাণি চ 
ইঘস্কে তাদৃশাশ সম্তঃ, কালিন্দীং যমুনাং নর্দীম, অভিত আভিমুখ্যেন যষুঃ । “তসোভয়াতিপরি 
সর্বৈর্ব:* ইতি দ্বিতীয়া । পরাক্রমণবারণায় যোদ্ধুবেশঃ 7১1 

তত ইতি। তদা বনবাসান্িবৃন্তাঃ, সতএব স্বর্রাটর, নিজরপাম্, প্রেপ্পবঃ প্রাপ,মিচ্ছবঃ, 

তে পাগবাঃ, পদাতয়ঃ পাদ চারিণঃ সম্ভ এব, অভঙ্ন্তাঃ কালিন্দ্যাঃ, দক্ষিণং তীরম, অজ লক্ষ্যীকৃতা 

অগচ্ছন্ ৪২৪ 

ভারভাবদীপঃ 

তে ৰীরা ইতি । নিম্্রংশঃ খড়গঃ। কলাপি-নুনবন্তঃ | ততামুদেতি পাঠে সঙ্জীকুতধন্জযঃ, 

ততামুধাশ্চ তে কলাপিনশ্চেতি বিগ্রহঃ। বদ্ধং গোধাতলং জ্যাঘা'তবারণাখ্যমঙুলিআাণং ৮ 
পপর ++.» ৯... ৯০ ০০৭ 

গণের নিকট উপস্থিত হইয়া পাগুবগণের রগ ও অশ্বগুলিকে যথানিয়মে রক্ষা! করিতে 

থাকিয়া তাহাদের বৃত্বাস্ত গোপনপুর্ববক স্থধে বাস করিতে লাগিল ৪৫৩ 
টির 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর মহাবীর পাগুবগণ তরবারি, অস্্রপূর্ণ তৃণীর, 
তজবারণ ও অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া যমুনার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৪ 

ক্রমে বনবাস হইতে উত্তীর্ঁ এবং আপন রাজ্যাভিলাষী পাগুবগণ সেই যফুনানদীর 

দক্ষিণ তীর দিয়! পাদচারেই গমন করিতে থাকিলেন ॥২৫ 

(১). তথাযুধ--প্র,*** তথা ব্ধকলাপিন+--বা ব স্বা। 



৪৬ মহাভারতে বিরাট 
বসন্তো গিরিছুগেু বনছুরগের্ু ধগিনঃ | 

বিধ্যন্তে মবগজাতানি মহেঘাসা মহাবলাঃ ॥৩| 
উত্তরেণ দশার্ণান্ বৈ পাঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ। 
অস্তরেণ যকললোমান্ শুরসেনাংশ্চ পাশুবাঃ ॥9॥ 

লুরূ! ব্রবাণ মৎস্যযম্ত বিষয়ং প্রাবিশন্ বনা | 
ধন্দিনো বদ্ধনিজ্তিংশা বিবর্ণাঃ শ্শ্রুধারিণঃ ॥॥ (বিশেবকম্) 

ততো জনপদং প্রাপ্য কৃষ্ণা রাজ্ানমব্রবীৎ | 
পশ্যৈকপচ্যো দৃশ্যান্তে ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ 1৬ 

ভারতকৌমুদী 
বসন্ত ইতি। ইফ.ন্ বাশান্ অন্ততি ক্ষিপত্যনেনেতি ইধাপো হধন্থঃ মহান্ত ইসা যেষাং তে, 

মহাবলাশ্চ পাগুবাঃ, ধন্থিনঃ সঞ্ধনুর্ধারিণ£, গিরয় এব দুর্গান্তেু, বনান্যেব চ ছুর্গাণি তেষু 5 চিৎ 
ছুরমেষু গিরিযু কচিৎ তাদশেষু বনেধু চেতযর্ঘ:, বসন্তস্তিষ্ঠস্ত:, মৃগজাতানি পশুসমূহান্ বিধ্যন্তশ্চ 

সম্ত:, দশার্ণান দশার্ণদেশম্ উ্তরেণ ততুত্তরাদুরবত্তিন:, পাঞ্চালান্ পাঞ্লদেশম্, দক্ষিণেন তন্দক্ষিণ:- 
দুরগ্থান্, যকল্লোমান্ শুরসেনাংস্চ তত্বদাখ্যং দেশছয়ম্, অস্তবেণ মধ্যমাশ্রিতা, ধদ্ধিনে! বদ্ধনিস্ি'শাঃ, 

গিরিবনাধিবানাৎ বিবর্ণাঃ, বহুতরধিনাতিক্রমাচ্চ শ্মশ্রধারিণঃ ; অত এব বয়ং লুন্ধা ব্যাধা ইতি 
ক্রুবাণাঃ, সম্তশ্চ, বনাৎ, মহ্স্থন্ত মত্শ্ারাজশ্য বিরাটশ্তয, বিষয়ং দেশং প্রাবিশন্ ॥৩--৫॥ 

তত ইতি। ততো জনপদং পোকালয়ং দেশং প্রাপ্য, কৃষ্ণা দ্রৌপদী, র।জানং ফুধিষ্ঠির- 
মত্রবীৎ। হেরাজন্! ত্বং পশ্খ, ইপানীমপি, একং পদম্ একজনচরণন্য সয়ে গ্যমাত্রম, শ্থানং 

যান তাঃ ক্ষুত্রাঃ পন্থান ইত্যর্থ:, ধান্সাধীনাং বিবিধানি ক্ষেতাণি চ দৃশ্বাস্তে বাজধানীসঙ্গিধাণে তু 

ঈদ্শানাং পথাং ক্ষেত্রাণাঞ্চাসম্তব এবেতি ভাবঃ 1৬ 

ভারতভাবদীপঃ 

যৈস্তে বন্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ, “গোধাতলনিহাকয়োঃ” ইতি মেদিনী ॥১--৩॥ অন্তরেণ মধ্যতঃ, 

মত্শ্ুশ্তৈব রাজ্জো লুক্ধা ব্যাধা ম্ম ইতি ক্রবাণাঃ। পক্ষে রাজ্যাকাক্কিণ: | “লুন্ধ আকাঙ্িণি 

ব্যাধে” ইতি মেদিনী। বিষয়ং মত্শ্ুশ্তৈব দেশং লুন্বত্বাভিনয়ায় বিবর্ণাঃ ॥৪ --৫॥ একপন্যঃ 
পি 

তখন মহাধনুধ্ধর ও মহাবল পাগুবগণ কখনও ছুর্গম পর্বতে, কখনও বা তুর্গম 

বনে বাস করিয়া ধনু ধারণপুর্ববক নানাবিধ পণ্ড বিদ্ধ করিতেন ৮ এইভাবে তাহারা 

দশার্ণদেশের উত্তর, পাঞ্চালদেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনদেশের মধ্য দিয়া 
বন হইতে বিরাটরাজার রাজ্যে যাইয়! প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাহাদের 
শরীরের বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছিল এবং মুখেও শ্ম্রু (দাড়ি) জন্মিয়াছিল, আর 
হাতে ধনু ও কটিদেশে তরবারি ছিল; সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন-__ 
“আমরা ব্যাধ' ॥৩--৫॥ 
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ব্যঞ্জং দুরে বিরাটস্য রাজধানী ভবিষ্যতি , 

বসামেহাপরাং রাত্রিং বলবান্ মে পরিশ্রমং ॥৭॥ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ধনঞ্জয় ! সমুদ্যম্য পাথশালীং বহু ভারত !। 

রাজধান্যাং নিবৎস্যামে! বিমুক্তাশ্চ বনাদিতঃ ॥॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তামাদায়াজ্ঞবনস্ত,রং দ্রৌপদী গজরাড়িব। 
সম্প্রাপ্য নগরাভ্যাসমবতারয়দর্ডভুনঃ ॥.| 
স রাজধানীং সম্প্রাপ্য কৌন্তেয়োহর্ঘুনমব্রবীহ | 
কায়ুধা'ন সমাধায় প্রবিশামঃ পুরং বয়ম্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 

অতএবাহ ব্যকমিতি। ব্যক্তং গ্ুবম্, বিরাটশ্ত রাক্জো রাজধানী, দূরে স্থিতৈব ভবিষ্যৃতি। 

তেন চ ইহ অত্রৈব অপরামেকা: রাজিং বয়ং বলাম | যেন হি বলবান মে পতিশ্রমো জাতঃ ॥৭॥ 

ধনেতি। হে ভারত ধনঞ্জয়! ত্বং সমৃদ্যমা ক্ষন্ধে সমূক্তোস্য পাঞ্চালীং ক্্ৌপদদীং বহ। 
ইতে| বনাৎ, বিমুক্তা নির্গতা: সন্তঃ, অগ্যৈব বয়ং বাজধান্যাং নিবৎম্যামঃ 0৮1 

তামিতি। অঞ্ছুনঃ কার্থবীধা ইব বপবানিক্ঞাপৌনকক্ষাম্, অজ্ছুনঃ। গঞ্জরাটু হস্তিযৃথ 

পতিরিব, তৃর্ণৎ তাং ভ্রোপদীযাদায়, নগরাভাসং বির!উরাজধানী সমীপম্, সন্প্রংপা, ঠাং ভ্রৌপদীম, 

স্বন্ধাদবতারংৎ্ । অড়াগমাভাব আধ: ॥৯॥ 

তাহার পর লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে বলিলেন _- 

“মহারাজ ! দেখুন-_-এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ ও নানাবিধ ক্ষেত দেখা যাইতেছে ।৬| 

অতএব নিশ্চয়ই বিরাটের রাজধানী এখনও দৃরেহ হইবে ; সুতরাং আমর! 

এইখানেই আর এক রাত্রি বাস করি। কারণ, মামার গুরুতর পরিশ্রম 

হহয়াছে” ॥৭॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“ভরতনন্দন অজ্ুন! তুমি পাশলীকে তুলিয়া লইয়া বহন 
কর। কেন না, আমর! এই বন হইতে নির্গত হইয়া শগ্ঠই বাঁজধাশীতে যাইয়া 

বাস করিব” ॥৮॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__'হখন কা্তবীর্ধযাঞ্জুনের ম্যায় বলবান্ অজ্ঞুন গজরাজের 

যায় ভ্রৌপদীকে স্কন্দে লইয়া রাজধানীর নিকটে যাইয়া! তাহাকে নামাইলেন ॥৪ 

(৭) ব্যক্তং পুরে! বিরাটশ্ক-ভা। (১০)--'কাযুধানি সমাসজ্য প্রবেক্ষ্যামঃ পুরং বয়ম-- 

প্রবাবর।। 

"৮ 



৪৮ মহাভারতে [. হিরাট- 

সায়ুধাশ্চ প্রবেক্ষ্যামো বয়ং তাত ! পুরং ঘি | 

সমুদ্ধেগং জনন্যাস্য করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ৪১১] 
গাণ্তীবঞ্চ মহদ্গাঢং লোকে স্থবিদিতং নৃণাম্। 
তচ্গ্দোযুধমাদায় গচ্ছামো! নগরং বয়মূ। 

ক্ষিপ্রমন্ীন্ বিজ্ানীয়ুর্মনুদ্ধা। নাত্র সংশয়ঃ ॥১২॥ 

ততো দ্বাদশ বর্ধাণি বনবাসো হি নঃ পুনঃ | 
একন্রিক্নপি বিজ্ঞাতে প্রতিচ্ছাতং হি নম্তথা ॥১৩। 

চা পাাারধহ/ারররওরহওতা পান ও ৩৮ ৮৩০ এ এ ৯ এ ওলা এ আ পচ ও এ বট জর আপ ও ও এ ক এ সী থা গা ক উট জাপা রাশ ও কার এ ও ও এটা জপ পন ও পপ ও সি পি পপ জপ তত এত জশপ পপপজ আপ জজ ও এ ৩ এ পেত জপ ৩০০ জজ তর ও জং শি আগ ৬ আপাকে 

মি 

হিদপান্রা 

সইতি। ল কৌস্তেয়ো ঘুধিষ্ঠিরঃ, রাজধানীং সম্প্রাপ্য অঞ্জুনমত্রবীৎ। বয়ম্, ক কশ্মিন্ 
স্বানে, আঘুধানি অস্মাকমন্ত্রাণি, সমাধায় সংস্থাপা, পুরং প্রবিশীমঃ ৪১০৪ 

সেতি। হে তাত! বৎস! বয়ং যর্দি সায়ুধাশ্চ সশস্ত্রা এব পুরং প্রবেক্ষ্যাম: ১ তদা অন্য 

এতৎপুরবাসিনে৷ জনশ্ত সমুদ্ধেগং করিস্যামঃ) অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥১১॥ 
অথ কথমন্থান্ জ্ান্তন্ভীত্যাহ-__গাণ্ডীবমিতি | মহৎ বিশালম্, গাড়ং দৃঢধণ, গা ₹ং ধনু, 

লোকে জগতি, নৃণাং স্থবিদ্দিতম্। তদ্গাণ্ডী ধমাযুধমাদায় চেৎ বয়ং নগরং গচ্ছামঃ, তদ। মন্থহ্যাঃ, 

অন্মান্, ক্ষিপ্রং শীস্রমেব জানীযু: ? অত্র সংশয়ে নাস্তি। তেন চ পরম্পরয়া রিনি 

জানীমুরিতি ভাবঃ। ফট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১২। 

ততঃ কা ক্ষতিরিত্যাহ_তত ইতি। ততঃ পুনদ্বাদশ বর্ষাণি হি, নঃ অন্থকং বনবাসো 

ভবেৎ। নম গাণ্তীবদর্শনাদেকশ্মিন্নঙ্ছুনে জ্ঞাতে কথং বর্দেষাং পুনর্বনবান ইত্যাহ-_একন্মিক্সিভি | 

অন্মাকং মগ্যে একন্মিন্রপি জনে বিজ্ঞাতে সতি, নঃ অম্মাকং সর্বেষামেব তথ! বনবাসো বেছে 

ইতি হি ময়া প্রতিক্ঞাতম্ ॥১৩। 
১১১১১১১১১১১ 

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে বলিলেন “আমাদের অন্তর- 
গুলিকে কোথায় রাখিয়া আমরা নগরে প্রবেশ করিব 10১০॥ 

বস! আমরা যদি সশস্ত্র অবস্থাতেই রাজধানীতে প্রবেশ করি, তবে এই 

রাজধানীর লোকের যে অত্যন্ত উদ্বেগ জন্মাইব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৪১১৪ 

কারণ, বৃহৎ ও দৃঢ় গাণ্ীবধনু জগতে বহু লোকেরই বিশেষ বিদিত আছে ; 
স্থৃতরাং সেই ধনু লইয়। আমর! যদি নগরে যাই, তবে সত্বরই লোকে আমাদিগকে 

জানিয়া ফেলিবে ; এ বিষয়ে কোন দন্দেহ নাই ॥১২॥ 

“তাহা হইলেই আবার আমাদের বার বংসর বনে বাস করিতে হইবে। 
৮ প 

(১২) অয়ং ক্লোকঃ তা নান্তি ।...ক্ষিপ্রং নঃ সংবিজানীযুঃ-প্র। (১৩)-..বন্তব্যানি বলে 

স্প্র,সপপ্রবেটবাং বনে পুনঃশবা ব রা। 
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অজ্জধন উবাচ। 

ইয়ং কুটে যনুষ্েক্্র! গহনে মহতী শমী। 
ভীমশাখা ছুরারোহা শ্মশানস্য সমীপতঃ ॥১৪। 

ন চাপি বিদ্যতে কশ্চিম্মনুষ্য ইহ পাধিব!। 
যোহম্মান্ নিদধতো দৃষ্ট। হরেচ্ছন্ত্রাণি পাগুব ! ॥১৫। 
পথে হি বনে জাতা মৃগব্যালনিষেবিতে । 

সমীপে চ শ্বশানস্ত গহনস্য বিশেষতঃ ॥১৬॥ 

সমাসজ্যায়ুধান্যাস্ত|ং গচ্ছামো নগরং প্রতি । 
এবমত্র যথাজোষং বিহরিধ্যাম ভারত ! ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

ইয়মিতি। হে মনুত্রেন্্র। শ্মশানন্ত সমীপতঃ সমীপে, কূটে পর্বতশূঙ্গে, “কৃটোহস্ত্রী শিখবং 

শৃঙ্গম” ইতামর:, গহনে বনে, ভীমা ভয়ঙ্করাঃ শাখা যন্তাঃ সা, ছুরারোহা! চ ইয়ং মহতী শমী 

শমীবৃক্ষো। বর্তীতে ॥১৪॥ 

নেতি। কিঞ্চ, হে পাধিব পাগব! ইহ অন্মিন্ ম্থানে কশ্শিম্সন্ুষ্তোছপি ন বিষ্যাতে ; ঘঃ, 

নিদধতঃ অস্মিন্ শমীবৃক্ষে অস্ত্রানি স্থাপয়তঃ 'ন্মান্ দৃষ্টা, অন্মাকং পরোক্ষে তানি শস্তাণি 

হবরেৎ ॥১৫। 

অথ গচ্ছন্ জনে যদি দৃষ্টা হরেদিত্যাহ_-উৎপথ ইতি । পদ্থানমুত্ক্লান্তমিত্যুৎ্পথং তশ্মিন্ ছি 

অপথবত্তিন্যেবেতার্থঃ, মুগৈরহৃরিণৈঃ ব্যালৈহিতশর্গস্কভিঃ সর্পৈশ্চ বা নিষেবিতে বনে, বিশেষতশ্চ 

গহনন্য ভীষণন্ শ্বশানম্য সমীপে জর্তা, ইয়ং শমীত্যন্ুবর্ততে । অতো গচ্ছতো! জনশ্াপি পর্শনা- 

সম্ভব ইতি ভাব; ॥১৬। 

কেন না, একজনকেও জানিতে পারিলে, আমাদের সকলেরই আবার বনবাস হইবে, 

এইব্নপই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম” ॥১৩॥ 

অজ্জুন বলিলেন-_“নরনাথ । এই শ্মশীনের নিকটে পর্বতের শৃঙ্গে বনের মধ্যে 

এই একটা বৃহৎ শমীবুক্ষ (শাইগাছ) রহিয়াছে ; ইহার শাখাগুলিও ভয়ঙ্কর এবং 

ইহাতে আরোহণ করাও হুক্ধর ॥১৪। 

এবং পাগুনন্দন রাজ! এখানে কোন মনুষ্যও নাই, যে-- আমাদিগকে এই 

বুক্ষে অস্ত্র রাখিতে দেখিয়া আমাদের অসমক্ষে তাহা হরণ করিবে ॥১৫॥ 

তা*র পর, পথের দূরে এবং হরিণ ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ বনে, বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর 

শ্বশীনের নিকটে এই শ্রমীবৃক্ষ রহিয়াছে ॥১৬॥ 

(১৪)..গহনা মহতী--বা ব রা। (১৫)মশস্ক ইতি মে মতিঃ "তুষ্ট ভবেচছুকাণি 

পাণ্ডব !-- প্র, দ্রষ্টা ভবেচ্ছস্ত্রণি পাওবাঃ '--বা বরা । (১৭) সমাধায়ানুখং শন্যামবা বরা। 

বিরাট-৭ (১২) 



৫০ | মহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবমুক্ত। স রাজানং ধন্মাত্মানং যুধিত্িরমূ। 
প্রচক্রমে নিধানায় শন্ত্রাণাং ভরতর্বভ ! ॥১৮। 

যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্পানেকরধোহজয় ।' 

স্কীতান্ জনপদানন্যানজয়ৎ পাুনন্দনঃ ॥১৯| 
তদুদারং মহাঘোরং সপত্বগণমূদনমৃ। 
অ-জ্যমকরোত পার্থো গাণ্ডীবমভয়ঙ্করম্ ॥২০॥ (যুগ্মকম্) 

ক জন জরা কত কত ডি জজ এ পা শপ শা জে পট ও চে গাছ এট রই টপ ৮২০ -০ বাপ রও ও বসা ও জী শি ০ ৮৮ এ ডর আও ক শা জি কউ ৮৬ 

ভারহকৌমুদী 
সমিতি । হে ভারত! বয়মশ্তাং শম্যাম্, আযুধানি অস্ম/কমন্ত্রাণি, সমাসজ্য স্থাপয়িত্বা, 

নগরং প্রতি গচ্ছামঃ। এবং সতি, অন্তর নগরে, যথাজোধং যথাম্থখম, বিহরিষ্যামঃ | অত্র বিসর্গ- 

লোপ আর্ধঃ। “তৃষ্ণীমর্থে স্থখে জোধম্” ইত্যমরঃ ॥১৭॥ 

এবমিতি। হে ভরতর্ষভ! জনমেজয় । সঃ অজ্ছুনঃ, ধশ্মাত্সানং রাজানং যুধিষিরম, 
এবমুক্ী, শস্তাণাং নিধানায় তশ্টাং শম্যামেব স্থাপনায়, প্রচক্রমে ॥১৭॥ 

যেনেতি। এক এব রো যন্ত স দ্বিতীয়সহায়রথরহিত ইত্যর্থ:, পাওুনন্দনঃ পার্থোহজ্ছুনঃ। 

বিশেষেতরজ্ পার্থশবন্য।ঙ্ছুন এব কট়িঃ। যেন গাণ্তীবেন, খাগব্দাহকালে দেবান্ রাজনুয়ার্থক- 

দিথিঙ্য়কালে মন্ুত্যান্, সপান্ নাগাংশ্চ অজয়ৎ, তথ ম্কীতান্ ধনসমৃদ্ধান্ অন্যান জনপদান্ 

দেশাংশ্চ অজয়ৎ; উদারং মহৎ, মহাঘোরম্, সপত্ুগণম্থদনং শক্রসমূহর্দলনকরম, ক্বপক্ষাণামভয়ঙ্করক, 

তদ্গাপ্তীবং ধঙ্গঃ, অপঙ্গাং বিরোপিতগ্ুণকম্ অকরোৎ্ ॥১৯ -৯২*॥ 

ভারঙতভাবদীপঃ 
ক্ষেত্রগামিনঃ ক্ষুত্রমার্গাঃ ॥৬--১৩॥ কুটে ইৰ কুটে উচ্চপ্রদেশে। “মায়াতিশৃঙ্গয়োঃ কুট” 

ইতি মেদিনী। ছুরারোহা শ্মশানস্থত্বাৎ ॥১৪ -১৫॥ উৎ্পথে মার্গাদ্বহিভূতে ॥১৬--১৯॥ 

সৃতরাং ভরতনন্দন ! এই শমীবৃক্ষে আমাদের অস্ত্রগুলি রাখিয়া আমরা নগরে 

যাইব। তাহা হইলেই আমর! নিরুছেগে বিচরণ করিতে পারিব+” ॥১৭। 
বৈশম্পায়ন বলিলেন-__-ভরত শ্রেষ্ঠ রাজা জনমেজয় ! অজ্ঞুন ধন্মাত্মা রাজা 

যুধিষ্টিরকে এইরূপ বলিয়া! অস্ত্র রাখিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন ॥১৮। 
প্রাগুনন্দন অজ্জন একমাত্র রথে আরোহণ করিয়। যে ধনুদ্ধার! খাগুবদাহকালে 

দেবগণকে এবং রাজন্য়যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগংবিজয়ের সময়ে মনুষ্য, নাগ ও অন্তান্ত সমৃদ্ধ 

দেশসমূহকে জয় করিয়াছিলেন ; সেই বিশাল, মহাভয়ঙ্কর, শক্রদলনকারী এবং 
স্বপক্ষের অভয়জনক গাণ্ডীবধনুর গুণ খুলিয়৷ ফেলিলেন ॥১৯-_-২০॥ 

(২*)-**গাণ্ীবং হুভয়গ্ষরম্- বা বরা ম। 



পর্ববশি পঞ্চমোহ্ধ্যায় | ৫১ 

যেন বাঁরঃ কুরুক্ষেত্রমভ্যরক্ষ পরস্তপঃ | 
অমুক্দ্ধনূধস্তস্য জ্যামক্ষষ্যাং যুধিতিরঃ ॥২১॥ 
পাঞ্চালান্ যেন সংগ্রামে ভীমসেনোহজয়ত প্রভুঃ | 
প্রত্যবেধন্হৃনেকঃ সপত্বাংশ্চৈব দিগজয়ে 1২২॥ 
নিশম্য য্ত বিস্ফারমব্যথন্ত রণে পরে । 

পর্ববতস্থ্েব দীর্ণস্য বিস্ফোটমশনেরিব ॥২৩। 

সৈহ্ধবং যেন রাজানং পধ্যামধ্ূত চান্ঘ ! | 

জ্যাপাশং ধনুষস্তম্ ভীমসেনোহবতারয়ণ্ড ॥২১॥ (বিশেষকম) 

ভারতকৌমুদী 
যেনেতি | বীন্স:, অতএব পরন্তপো যুধিষ্তিরঃ, যেন ধন্ুষা, ভ্রাতুণাং দিগ্রিজয়কালে কুরুক্ষেঅং 

দেশমত্যরক্ষৎ ; তন্য ধন্ুষঃ, অক্ষয্যাং শক্রভি; ক্ষেতৃমশক্যাং জ্যাং গুণমমুধত, ৪২ ১৪ 

পাঞ্চালানিতি | প্রভূর্বলপ্রভাবশালী এক এব ভীমসেনঃ, যেন ধশ্রধা, সংগ্রামে মৎস্ক- 

চক্রবেধকালীনযুক্ধে, পাঞ্চাল!ন্ বীরান্ অনয়ৎ, তথ| দিগজয়ে, বহুন্ সপস্থান্ শব্রন্, প্রত্যযেধৎ 

ম্যবারয়ৎ ; তথা দীর্ণম্ট পর্বতম্য বিশ্ফোটৎ শফমিব, অশনেবন্ন্ত চ বিশ্ষোটং পাতশব্ধমিব, 

যন্ত ধন্ুষঃ, বিস্ফারং টক্কারধ্বনিং নিশম্য, পরে শত্মবঃ অব্যথন্থ ; তথা হে অনথ! নিষ্পাপ! 

জনমেজয় ! যেন ধন্ষা, সৈদ্ধবং সিন্ধুদেশীয়ং রাজানং জয়দ্রথম্, পধ্যামধত দ্রোৌপদ্ভা 
হুরণকালে বিজিতবান্; তন্থা ধনুষঃ, জ্যাপাশং গুণরজ্ছুমূ, স ভীমসেন এব অবতারয়ৎ ॥২২-__-২৪॥ 

পিলার জারা... পপ পপ পা সস. সাত ০... ০ ০: সাপ 

রাজন্য়যজ্ঞের পূর্ব্বে ভ্রাতারা দিগ্িঙ্জয়ে বহির্গত হইলে, বীর ও পরস্তপ যুধিষ্টির 
যে ধনুদ্বার! কুরুক্ষেত্রদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধনুর অক্ষয় গুণ মুক্ত 

করিলেন ॥২১। 

মহাবল ভীমসেন একাকী যে ধনুদ্ধারা মতস্তচক্রবেধের পরে যুদ্ধে পাঞ্চালদেশীয় 

বীরগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং দিখ্িজয়ের সময়ে বহুতর শত্রুকে বারণ করিয়া- 

ছিলেন ; আর বিদীর্ণ হইবার সময়ে পর্বতের শবের স্টায় এবং পতনের সময়ে বজ্জের 

শব্দের ম্যায়, যে ধনুর টক্কারশব্দ শুনিয়। যুদ্ধে শত্রুরা ব্যথিত হইত এবং নিষ্পাপ রাজা 

জনমেজয় ! ভীমসেনই যে ধনুদ্বারা ভ্রৌপদীকে হরণ করিবার সময়ে সিদ্ধুরাজ 

জয়দ্রখকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধন্থুর গুণ খুলিয়। ফেলিলেন ॥২২--২৪॥ 

(২৩)---বিস্ুবস্তি রণে পরে-প্র,""বাদ্রবস্ত রণে পরে_বাবরাম। (২৪). পর্যামবিত- 

বানখ-_বা,""-পধ্যান্ববিজবানখ-_র1 ম,***পধ্যাম্ববথ চানঘ 1--ত1। 



৫২ মহাভারতে বিরাট- 

অজয় পশ্চিমামাশাং ধনুষ। যেন পাগুবঃ | 

মান্্রীপুত্রো মহাবাহুস্তাত্রাস্তো মিতভাষিতা ॥২৫॥ 

তম্থয মৌব্বামপাকর্ষচ্ছরসংক্রন্দনো যুধি | 
কুলে নান্তি সমো রূপে যন্তেতি নকুলঃ স্মৃতঃ ॥২৬॥ (যুগ্কম্) 

দক্ষিণাং দক্ষিণাচাবে! দিশং যেনাজয়ণ প্রভু | 
অপজ্যমকরোদ্ীরঃ সহদেবস্তদায়ুধম্ ॥২৭॥ 
খড়গাংশ্চ দীপ্তান্ দীর্ঘাংশ্চ কলাপাংশ্চ মহাধনান্। 

বিপাঠান্ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুভিনিদধুঃ সহ ॥২৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অজয়দিতি। মহাবান্তঃ, অতএব যুধি শুরানপি সংক্রন্দয়তি প্রহারেণ রোদয়তীতি শুর- 

সংক্রন্দন:, অথ চ তাত্রান্তো রক্কৌষ্ঠঃ, মিতভাধিতা চ, পাগ্বো।- মাত্রীপুত্রো নকুলঃ, যেন ধন্গুষা, 
পশ্চিমাম্ আশাং দিশম্, অজয়ৎ ; তশ্য ধুষঃ, মৌব্বীং গুণম, অপাকর্ষৎ স এব অবরোপিতবান্। 

অথ তশ্ত নকুলেতি নাম কথমিত্যাহ-_-কুল ইতি । কুলে বংশে রূপে সৌন্দর্য্য চ যন্ত সমঃ সমানঃ 
অন্যো নাস্তি, ইতি এবং বুৎ্পত্তেরেব স নকুলঃ শ্বতঃ, পিতুঃ পাণ্ডোর্মাতামহস্য মদ্্রাজন্ড) চ উচ্চ- 

কুলত্বাৎ অলৌকিকসৌন্দর্ধ্যাচ্চেতি ভাব: ॥২৫-_২৬। 

দক্ষিণামিতি। দক্ষিণাচারঃ সরলব্যবহারঃ, প্রস্ুর্বলপ্রভাববান্, বীরশ্চ সহদেবঃ, যেন ধশুষা 
দৃক্ষিণাং দিশম্ অজয়ৎ; তদীযুধং ধনুঃ অপজাং গুণশৃন্যমকরোৎ ॥২৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

সম্পন্নবলানাং দেবারাধনপ্রাপ্তবলানামস্থরাদীনামপি কুদনমূ ॥২০-২৩। সৈম্ধবং জয়দ্রথম্ 
॥২৪-_-২৫) সংক্রন্দনঃ শত্রণামাক্রন্দনকরঃ ॥২৬) অপজ্যং জ্যারহিতম্ ॥২৭॥ বিপাঠান্ বাণবিশেষান্ 

সস লস ৭ পপ ০--১-৯৫ পপ শি ২ ৯ ১২ ০ ৮৮ তপ্ত পি ০০ শী পে আলগা তত ৮ ৩ শশা শত ও লাীহশশশিাটাশীশিিত 

যিনি যুদ্ধে বীরগণকেও রোদন করাইয়া থাকেন, সেই মহাবান্ছ, রক্তৌষ্ঠ ও 
মিতভাষী পাওুনন্দন নকুল যে ধনুদ্বারা পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন; তিনি সেই 
ধনুর গুণ মোচন করিলেন। কুলে ও রূপে ধাহার সমান অপর কেহ ছিল না, 
এইরূপ বুৎপত্তিবশতই তাহার নাম হইয়াছিল-_“নকুল? ॥২৫_-২৬। 

এবং সরলম্বমভাব, বলবান্ ও বীর সহদেব যে ধনুদ্বারা দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়া- 

ছিলেম, তিনি সেই ধন্ুককেও গুণবিহীন করিলেন ॥২৭॥ 

(২৫)-.'মিতভাধিতঃ-_ভা। (২৬) তন্মান্মোৌব্বাং_ভা, শূরঃ সংক্রন্দনে। যুধি_বা বরা 
ম ভ। (২৮) ক্লোকাৎ পরম্ “বৈশম্পায়ন উবাচ। অথান্বশাসন্নকুলং কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ভিরঃ | 

আরুহ্েমাং শমীং বার! ধনুংক্কেতানি নিক্ষিপ॥' এষ ক্লোকোহধিকঃ বা বরাম। খড়গান্ 
হুপীতাংভীক্ষাগ্রান্ ভা: 

১১১১১ 
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তামুপারুহা নকুলে। ধনুংষি শিদধে স্বয়ম্। 
ঘানি তন্তা। বকাশানি দৃঢ়রূপাণ্যমন্যত ॥২৯॥ 
যত্্র চাপশ্যত স বৈ তিরো বর্ধাণি বর্ষতি। 

. তত্র তানি দৃটেঃ পাশৈঃ হগাঢং পধ্যব্দ্ধত ॥৩০॥ (যুখ্সকম্) 
শরীরঞ্চ মৃতস্তৈকং সমাদায় ন্যুবন্ধত | 

বজ্য়ষ্যন্তি হি *র! দুরাদেব হি তাং শমীম্ ॥৩১॥ 

ভার, তকৌমুদী .. 

খড়গানিতি। ধীপ্চান্ শিশ্মল তয় উজ্জলান্ দীণাংশ্চ খডগ।ন্, মহাধনান্ মহামূল্যান্, কলাপান্ 
তুণান্, ক্ষুরধারান্ বিপাঠান্ অন্ত্রবেশেধাংস্চ, ধঙ্গভ: সহ, নধুঃ রচ্জুতিবন্ধ। একীচক্রুঃ পাণ্ুব 

ইতি শেষঃ ॥২৮ 

তামিতি। অথ নক্কুলঃ, স্বয়মেব, ন পুন তিলাদেব হস্তদ্বারেতাযথঃ, তাং শমীম্, উপাক্হ, 
ধনূংষি নিদধে স্থাপয়ামাস। এহদেব বিবৃখনাহ_যাশত্যাদি । তশ্যাঃ শম্যাঃ যানি দৃড়কপাণি 

ভারসহানি, বকাশানি অবকাশস্থানানি অন্ন্যত। “বহিভাপ্তরিরল্লোপমবাপ্যোরপসগয়ো১” 

ইত্যবশবহ্য অকারলোপ:, নপুংসক বধাধমূ। যন্ত্র চ স্থানে, বধাপি বুষ্টাঃ, তিরঃ পঅপল্বাবৃতয়া 

বহিঃ, বর্ধতি মেঘ ইতি শেষঃ, হাতি স নকুলঃ, অপস্াত সস্তাবিতবান্, অগ্ঠথা বৃষ্টিপাতে ঘগ্যন্্াণাং 
কাপি হানি: শ্যার্দিতি ভাবঃ, তত্র স্থানে, তানি অস্ত্রাণি, দুটৈঃ পাশৈঃ রজ্জুভিঃ, শ্ুগাঢম্ অতিদুঢ়ম্। 

পর্য্যবন্ধত বদ্ধবান্ ॥২৯--৩*। 

শরীরমিতি। কিঞ্চ, একং মৃতন্ত) শরীরম্ড সমাধায় লঙন্গিহিতাৎ শ্রশানাদানীয়, তৎ 

সন্গিধৌ ন্যবন্ধত। কথমেতপধিত্যহ-বজ্জেতি । হি যন্মা। নর) পৃতিকং গঞ্ধমতীব- 

ভারতভাবদাপ: 

তাদৃশান্ ক্ষুরধারাং্চ ॥২৮॥ (পাঠান্তরে)  অগ্ধশাস্ আজ্ঞাপতবান্। তশ্তাঃ শম্যাঃ 

বকাশানি ভাগরিমতেন অলে।পঃ অবকাশাখ্যাণি হ্ধিরস্থানাপি ৪২৯৪ বর্ধতি মেঘ: তিঝো- 

তৎপরে পাণগুবেরা সকলেহ আপন আপন উজ্জল ও দাথ ওরবার, মহামূল্য 

তৃণীর এবং ক্ষুরধার বিপাঠগুলিকে ধনুগুলির সহিত এক কিয়া বাধিলেন ৪২৮) 

তাহার পর স্বয়ং নকুলই সেই শনারৃক্ষে আগোহণ করিয়া সেহ ধনু গুলিকে 

রাখিলেন অর্থাৎ তিনি সেহ শনীবৃক্ষের যে শাখাকে দৃঢ় বলিয়া মনে করিলেন 

এবং পত্র-পল্লপবে আবৃত বলিয়! যাহার বাহিরে মেঘ বধা করে এইরূপ ধারণ! 

করিলেন, তিনি সেই স্থানেই দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সেই অস্ত্রগুলিকে অতদৃঢ়ভাবে বন্ধন 

করিয়। রাখিলেন ॥২৯-_-৩০॥ 

আর, নকুল মৃতমান্থষের এক একটা শরার নিয়। তাহার নিকটে বাধিয়৷ রাখিলেন। 
.. শিপ এপ পাসপাাসপী পপ পা পরিজ সপ 

(২৯)-.*ধনুস্তভ্যাদধৎ, শ্বয়ম্-*"দৃশ্থরূপাণ্যমন্তত-_তা, দিব্যরূপাণ]মন্তত-_বাব রাম! (৩৯) 

ধন্ত্র চাপশ্ত তশ্ৈব তিরো। ব্ধতি বাসব- ভা) (৩১) সমবরস্ক পাণুৰাহ। বিবর্জয়িস্তত্তি নর 

দুপাদ্দেব শমীমিমাম্ প্র বাব রাম। 



৫৪ মহাভারতে বিন্বা্ট 

আবদ্ধং শবমত্রেতি গন্ধমাত্রায় পুতিকম্। 
অশীতিশতবর্ষেয়ং মাতা ন ইতি বাদিনঃ ॥৩২। (যুগ্মকম্) 

কুলধন্মোহয়মন্মাকং পুর্ববেহাচরিতোহপি চ। 
সমাসজামো বৃক্ষেহস্মিক্নিতি বৈ ব্যাহরস্তি তে ॥5৩॥ 

আ গোপালাবিপালেভ্য আচক্ষাণাঃ পরন্তপাঃ | 

আজ্গ্মগরাভ্যাসং পার্থাঃ শক্রনিবর্ঘণাঃ ॥৩৪॥ 

পপি সক পতি তক পসিকউিপিরিকত উবে ১ রস তিভ ৬ এও ওত ৩৪০ তল ৩৪ পপি শক ২ পলি পিপি পাপ শশী ০৫ ও শপ পাস জা পক সন ত ০ জা পপ পভ জালা জল অপ বললি জানত জি জিব পপি শপ 

| ভার হ্তকৌমুদী 

ু্গন্ধমাস্ত্রায়। অন্র শবমাবন্ধমিতি মন্থা দূর1দেব হি তাং শমীং বর্রিস্তন্তি। অশীতিতঃ শতং বর্ষাণি 
যন্যাঃ সা অসত্য বধিশ তপর্যাস্তবর্ষমধ্যে যত্কিঞ্চিবর্ষবয়স্তেত্যর্থ; | পূর্ববং জ্ঞানাভাবে মাতুর্ধখাযথ- 

বয়োইবধারণং পুজাণা মসম্তবমেবেতি সর্বতৈবেয়মুক্তিং সঙ্গচ্ছতে ৷ ইয়ং নঃ অন্মাকং মাতা, ইতি 

বারদিনঃ লোকপ্রশ্বে ইখং বদস্ত আমন্ পাগ্ডবা ইতি শেবঃ ॥৩১--৩২। 

নল শবমিদমদগ্জ1 কথমজ শমীগ্রমে বন্ধমিত্যাহ__কুলেতি । অপি চ, পূর্বে পূর্ববপুরুষৈ- 

বাচপিত ইতি অয়ং শবশ্ বুক্ষে বন্ধনরূপঃ অন্মাকং কুলধর্মঃ । অতএব বয়ম্, অন্বিন বৃক্ষে, 

সমাসজামং শবমিদং বগ্ীমঃ) ইতি তে পাগুবাঃ, ব্যাহরস্তি লোকগ্রশ্রে বস্তি ল্ম ॥৩৩। 

আগোপালেতি । পরস্তপাঃ শক্রনিবর্থণাশ্চ পার্থাঃ পাগুবাঃ । সপত্বীপুজ্রে পুত্রত্বাতি- 

দেশাৎ মান্্রীপুত্রয়োরপি পৃথাপুত্রতয়! পার্থপদেন পাগবানামেব গ্রহণম্। একমন্তত্রাপি 

জে়ম। গোপাল গোরক্ষকাঃ অবিপাল! মেঘরক্ষকাশ্চ তেভ্য অ! গোরক্ষকমেষরক্ষকাদীন্ 

ভারতভাবদীপঃ 

ধর্ষযাণি অসম্মুখানি বর্ধাণি বৃষ্টীঃ যত্রাপশ্তাত তত্র পর্্যবন্ধত পর্ধ্যবপ্লাৎ ॥৩০-_-৩১॥ পৃতিকম্ 
অমক্কলম, অশীত্যধিকশতবর্া নোহম্মাকম্ ইয়মিতি শবনির্দেশঃ | পক্ষে শমী আযুধরক্ষক- 

পরা পাপ) জজ ৬ ০ - ১ 07 এ. ০০:1৭ পি স্পা“ পা পপ ০৭ পপ পপ 

কারণ, মানুষ অত্যন্ত ছর্গন্ধ পাইয়া 'এখানে শব রহিয়াছে? ইহা মনে করিয়া দুর 
হইতে সেই শমীবৃক্ষ ত্যাগ করিবে । তাহার পর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, স্তাহারা 

বলিতেন__-“ইনি আমাদের মাতা এবং আশী হইতে এক শ' বৎসরের মধ্যে ইহার 
বয়স ছিল ॥৩১---৩২॥ 

পূর্বপুরুষের! এইরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া ইহা আমাদের কুলধর্্ম। 
তাই আমরা এই বৃক্ষে এই শব বীধিয়া রাখিলাম”-_- এইরূপ পাগুবেরা 

বঙিতেন 7৩৩। 

(৩০)--.সমাসজানাঃ-_-তা,...সমাসজ্যাথ-_বা ব রা। (৩৪:..-আচক্ষেযু--তা,..আচক্কৃত্তে 

সবা। 
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জয়ে। জয়ন্তে৷ বিজয়ে জয়সেনো জয়ছলঃ | 
ইতি গুহযানি নামানি তেধাং চক্রে যুধিঠির: ॥৩৫। 
ততো যথাপ্রতিজ্ঞাতং প্রাবিশন্ নগরং মহণ্ড। 
অজ্ঞা তচধ্যাং বন্যস্তো রাষ্ট্রে বর্ষং ভ্রয়োদশম্ ॥১৬॥ 

ইতি ক্ীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপ নি 
. পকিবজাবেদে নব স্থাশনে পঞ্চমোহত্যায়ঃ ॥ ॥০॥ রঃ 

ভারতকৌমুদী 
সর্বন্ জিজ্ঞাসমানান্ জনানিত্যর্থ, আচক্ষাণা উক্তরূপং ক্রধাপাঃ সন্ত: নগরাভ্যাসং রাজধানী- 
সরিধানম্ আজগ্ম,ং। “অবয়ঃ শৈলমেধাক।:” ইত্যম22 85৪ 

জয় ইতি। জয় ইতি যুধিষ্টিণশ্থ, জয়স্ত ইতি ভীমস্ত, বিজয় ইতাজ্জুনশ্, জয়সেন ইতি 
নকুলম্ত, জয়ঙ্বল ইতি চ সহদেবন্ত, ইতি ইথং তেধাং পাগুধানাং গুহানি গুপ্তানি পাগুবমাজবেছ্ছানি 
নামানি ফুধিষ্ঠিরশ্চক্রে। অন্যথা জনান্তরসন্মিধানে গুপ্তপংবাদপ্রণানাদিকং ন' সম্ভবতীতি 
ভাব ।৩৫॥ 

তত ইতি । "ততঃ, যথাপ্রতিজ্াতং পূর্বপ্রতিজ্ঞগুলারেণ, আয়োদশং বধম্ রাষ্ট্র বিরাটবাজো, 
অজ্ঞতচধ্যাম অজ্ঞাতভাবেন বিচরণম, বত্ম্যন্তে বাসেন করিস্তস্ধ: পাগুবাঃ, মহৎ নগরং রাজধানীং 
প্রাবিশন্ ॥৩৬॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্ুহপিদলদিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাঢাধ্যবির চিতায়াং 
মহাভ।রুতটাকায়!ং ভ|রতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বি পাগুব্প্রবেশে 

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥০৪ 

| তারতভা বাপ 

স্বান্মাতেবাশ্মাকমিত্যভিসন্ধি: ॥৩২॥ কুলধর্মোহয়ং  কত্রধশ্মোহয়ং যদাযুধসঙ্গোপনমিতি গ্ঢ 

আশয়ঃ। পক্ষে অয়ং মাতুর্বক্ষে বন্ধনাখাঃ ৪৩৩--৩৫৪ বহনে বস্তমিচ্ছম্তঃ (৩৬ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫॥ 
স্পট পপ পপ পপ... শী ০ পপ ৯০ শা পা পাস ০১" পা জা 

শত্রসন্তাপী ও শত্রসংহারী পাগুবেরা গোরক্ষক ও মেষরক্ষকগ্রভৃতি লোকের 

নিকটে এইরূপ বলিতে বলিতে রাজধানীর নিকটে আনিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৪। 

তাহার পর যুধিষ্টির আপনাদের এইরূপ পাঁচটা গুপ্ত নাম করিলেন। যথা-_ 
যুধিষ্টিরের নাম-__“জয়”, ভীমের নাম-_জয়ন্ত', অর্জুনের নাম-_“বিজয়” নকুলের 
নাম'--“জয়সেন' এবং সহদেবের নাম--জিয়ছল' 13৫| 

তাহার পর তাহারা পূর্ববপ্রতিজ্ঞ। অন্ুলারে অয়োদশ বৎসর নিরাটরাঙ্জোে 
অজ্ঞাতবাস করিবেন বলিয়া সেই বিশাল রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥৪৩৬॥ 

প্সচকাসিল প 

(৩৬) ততো যথাপ্রতিজাভি:-_ব! বরা মতা। * অয পুস্তকতেদেঘেব পাঠতেদাঃ পরি- 

লক্ষুস্তে | কিঞ্চ, ইতঃ পরম অজ্ঞাতবাসাদিনির্বধাহায় ঘুধিষ্তিরাধীনাং ছুর্গাস্তবাত্মকঃ কশ্চিসধ্যায়ো 



৫৩ মহাভারতে বিরাট- 

তন পবা ক ও বব আও চিরে রা ৫১০৪০৫িহরারগরারারারাররাতী হরাররা্হরও এড ও ০০৬ রঃ এ ও ও ক রক্ত ৫ ৮র্রারীড ডর ৬৭ কাজ তত, ৩৩৩০৩ ৬৬ ) পসিতিস ও গত বি ও কি এ জট বাপ এ কাপ পি আটা রশ জে আজি “আপ উস জি আও রি এজ পর জপ ও তত তাস পকিত সর ত এজ কব ৮ দি ক 9০৩ ও ও পট ও এ কউ খবর গর জর 

বন্ঘেব পুস্তকেষু দৃশ্ঠতে । স চ কেনচিৎ শাকেন বৈষ্বশ্ঠাপি শকিস্ততিপ্রদর্শনায় বৈষবেন বা 
শকের্নারায়ণবরপ্রিয়ন্বপ্রদর্শনায় প্রক্ষি€্ধ ইতি মন্ততে | অন্তথা “বর্ষ, আয়োদশমিদং মত্প্রসাদাৎ 

কুরুদ্বহাঃ 1 | বিরাটনগরে গড়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিস্তথ ॥” ইতি বনপর্বাস্তিমভাগে সাক্ষাঙশ্দেণ দত 

বরং প্রতি ধর্মপুত্রস্ত ধন্মরাজশ্যৈব অবিশ্বাসাপত্তিঃ শ্য!ৎ, ভাষাভঙ্গীবৈষম্যঞ্চ ন শ্যাৎ। অপি 

চায়মধ্যায়ো৷ বন্ধমানরাজপুস্তকে ভাগ্ারকারসমিতিপুস্তকে চ ন দৃশ্টতে । স চাধ্যায়ো যথা 

বৈশম্পায়ন উবাচ। বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিিরঃ। অস্তবন্মনস। দেবীং ছুর্গাং ত্রিভুবনে- 

শ্বরীম্ ॥১॥ যশোদাগর্ভসভভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নম্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবন্ধিনীম্ ॥২॥ 

কংসবিস্রীবণকরীমন্থরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম। শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতি গাঁমিনীম্ ॥৩॥ বাহুদেবন্ত 

ভগিনীং দিব্যমালাবিভূধিতাম্। দিব্যাস্বরধরাং দেবীং খড়গখেটকধারিণীম্ ॥৪॥ ভারাবতরণে 
পুণ্যে যে ম্মরস্তি সদা শিবাম। তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥৫॥ ভ্তোতুং 

প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসন্তবৈ: । আমঞ্ক্য দর্শনাকাজ্ী রাজা দেবীং সহাহুজঃ 1৬। 
নমোহস্ত বরদে! কৃষ্ণে। কুমারি ! ব্র্মচারিণি ! | বালাকসদৃশাকারে পুর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥৭॥ 

চতুু'জে চতুর্বক্ধে, পীনশ্রোণিপয়োধরে | মমুরপিচ্ছবলয়ে কেযুরাঙ্গদধারিণি | ভাসি দেবী যথা পদ্মা 
নারায়ণপরিগ্রহা! ॥৮॥ শ্বরূপং ব্রহ্মাচধ্যঞ্চ বিশদং তব থেচরী। কৃষ্চ্ছবিসমা কষণ। শঙ্ষর্ষণসমানন] ৪৯ 

বিশ্রতী বিপুল বাহ্ শক্রধবজসমুচ্ছুয়ৌ । পাত্রী চ পঙ্গজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশতদ্ধা চ যা ভুবি ॥১০॥ 
পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্তাযুধানি চ। কুগুলাভ্যাং স্থপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূবিতা ॥১১৪ 

চন্্রবিস্পক্ছিনা দেবি! মুখেন ত্বং বিরাজসে। মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবদ্ধেন শোভিনা ৪১২ 

ভূজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিস্থজ্রেণ রাজতা। ভ্রাজসে চপবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

(পাঠান্তরে) বিরাটেতি। গচ্ছমানঃ গচ্ছন্, দুর্গং দুর্গমসঙ্কটতারিণীম্ ॥১৪॥ নারায়ণেন দত্ত যে 

বরাঃ উমেতি ভদ্রকালীতি দেবাস্বাং পৃজযিস্তস্তীত্যেবমাদয়ো বিষুপুরাণাদৌ শ্রতান্তৎপ্রিয়াং 
ম্গল্যাং মঙ্গলপ্রদাম্ ॥২॥ শিলাতটে কংসেনৈব বিনিক্ষিপ্তা সতী আকাশং গতা৷ তাম্ ॥৩। 

খেটকং চণ্ম ৪৫৪ স্তোত্রার্থমের সম্ভব উত্তবো যেষাং নায়াং বরদে ইত্যাদীনাং তৈঃ 
আমহ্্য সন্বোধ্য স্তোতুং প্রচক্রমে ইতি পূর্ণ সম্বন্ধ: ॥৬। কষে কৃষণম্বূপে ॥৭॥ চতু- 
ভুজে চতুর্বক্তে। ইতি ঝিষুবরক্রূপত্থমুক্তমূ। মন্ব্রপিচ্ছাতানি ইন্দ্রনীলাদিমণিখচিতানি 

বলয়ানি যন্তাস্তথাবিধে। পন্লা লক্ষ্মী» অতএব নারায়ণপরিগ্রহা বিষুকাস্তা $৮॥ ব্রদ্মচধ্য- 
মিত্যনস্তগামিত্বং দশিতং তেন লৌকিকলন্্ীতো ব্যাবৃত্তিঃ। কুষ্চ্ছবিনীলমেঘস্তেন সম ফণা 
কৃষঃবর্ণ। ॥৯৪ অষ্টভূজামাহ_ বিদ্রতীতি। বিপুলো বরাভর়প্রদত্েন উজ্দিতৌ৷ তো বাহু। তত 
একঃ পান্্রী পাজ্বান্। পক্ষী প্বজবান্। ঘণ্টা ঘণ্টাবান্ পঞ্চমঃ ॥১*॥ পাশং ঝন্র্মহীচক্রং 
চ বিভ্রভীতি পূর্ন: । এতান্তেব বিবিধান্তাযুধানি কুগুলপৃণোঁ” যৌ ঘো৷ কপো” তাভ্যাং 
বিরাজিতা ॥১১॥ কেশবদ্ধনে কবরীরূপেণ ॥১২৪ বেণীং ব্ণয়তি -ভূজঙ্গেতি। তুদঙ্গা 



পর্ববশি পঞ্মোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৫৭ 

খবজেন শিখিপিচ্ছানামুক্িতেন বিরাজসে। কৌমারং ক্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিত ত্য । 
তেন স্বং শুয়সে দেবী ভ্রিদশৈঃ পৃজ)সেইপি চ 8১৪৪ ব্রিলোকারক্ষণার্থায় যহিষান্রনাশিনি। 
প্রসন্না মে স্থরশ্রেষ্টে দয়াং কুরু শিবা ভব 8১৫) জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদ।। 

মমাপি বিজয়ং দেহি বরদ। ত্বঞচ সাম্প্রতম্ ॥১৬। বিদ্ধ চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাস্বতম্। 

কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে ৪১৭৪ কৃতাঘাত্া ভূতৈম্বং বরদে কামচারিণি। 
ভাবাবতারে যে চ স্থাং সংশ্মরিস্তস্তি মানবাঃ ৪১৮৪ প্রণমন্তি চ যে স্বাং1হ প্রভাতে চ নর] ভূবি। 

ন তেষাং দুল্ন তং কিঞ্ধিৎ পুঅতো৷ ধনতোহুপি বা ॥১৯) ছৃরগাত!রয়সে ছুর্গে তত্বং হুর্গ। শ্বৃতা জনৈঃ। 
কাস্তারেখবসক্নানাং মগ্রানাঞ্চ মহার্ণবে ৪২*॥ দহ্যভিবা নিরুজ্ধানাং ত্বং গতি: পরমা বুণাম্। জল- 

প্রতরণে চৈব কান্তারেঘটবীষু চ ৪২১॥ যে ন্মরস্তি মহাদেবি! ন চ সীদপ্তি তে নরাঃ। ত্বং 

কীত্তিঃ শ্ররধধতিঃ সিদ্ধিহ্রীবিস্ভা সম্ততিষ্মতিঃ ॥২২৪ সন্ধা রাজি: গ্রভ! নিদ্রা জোত্ম। কান্তি: ক্ষমা 
দয়া। নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুজ্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ৪২৩৪ ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞেব পুজিতা নাশয়িস্তলি । 

সোহহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপননথান্ ৪২৪৪ প্রণতশ্চ যথা মুগ্ধ তব দেখি! হরেশ্বরি 1 । 

স্রাহি মাং পদ্মপজ্ঞাক্ষি! সত্যে! সতা। ভবন্থ নঃ ॥২৫॥ শরণং ওব মে দুগে! শরণো! ভকবৎপলে 1। 

এবং সততা হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাগুবম। উপমগ্য তু রাঙ্জানমিধং বচনমত্্রবাৎ্থ ॥২৯॥ দেবুুবাচ। 

শু রাজন্মহাবাছে। ! মদীয়ং বচনং শুভম। ভবিষ্ততাচিরগেব সংগ্রামে বিজয়ন্তব ॥২৭৪॥ মম 

88 হ্ত্ব৷ টা রাজাং নিষ্বণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষাসে মেদধিনীং ওঃ ॥২৮৪ 

টপ ॥২৯৪॥ যে 5 স্ীর্যিত্্ি লোকে দিলা তেধাং তৃষা প্রদাক্জামি 

রাজ্যমাসুর্বপুঃ স্থৃতম্ $৩*॥ প্রবাসে নগরে বাপি সংগ্রামে শক্রুস্টে । অটব্যাং ছুগকাস্তারে 

সাগরে গহনে গিরো৷ $৩১৪ যে ম্মরিস্বস্তি মাং রাজন্! যথাহং ভবতা! স্বতা। ন তেষাং ছুল্লভং 

কিঞ্িন্মিল্পেশোকে ভবিষ্যুতি ॥৩২॥ ইদং স্ডেংত্রবরং ভক্ত্যা শূণুয়ান্ধা! পঠেত বা। ত্য সর্ববাণি 

কম্মানি সিদ্ধিং যাশ্স্তি পাগুবাঃ ৪৩৩॥ মত্প্রসা্দাচ্চ বঃ সর্বান বিরাটনগরে স্থিতান্। ন 

প্রজ্ান্তত্তি কুরবো নরা বা তঙ্গিবাপিনঃ ॥৩৪॥ ইত্যাক্তী বরদা দেবী যুধিষ্টিরমবিন্দমম্। বক্ষাং 

কুত্বা৷ চ পাগুনাং তত্রৈবাস্তরধী যত ৪৩৫। 
ইতি শ্রমহাভারতে শতসাহল্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াফিক্্যাং 

বিরাটপর্বণি ছুর্গাস্তবে হষ্ঠোহধ্যায়ঃ ৪৬) 

ভারতভাবদীপঃ 

ভোগবাসেন সর্পশরীরাকারেণ বাসে বাসন! তেন তদাকার উপলক্ষ্যতে । কটিস্ত্রেণ সহ বাঁজতা 

শোভমানেন | কটিস্থজোপরি লম্বমানয়া বেণ্যেত্যর্থঃ। ভোগেন সুজঙগফণয়! তদ্ধতা ভুদঙ্গেনেত্যরঃ | 

রে যুক্ত: পাঠঃ ॥১৩--১৪৪ শিবা] কল্যাপরূপা ৪১৫--১৭॥ কৃতান্যাত্রা শিত্যমছন্ততা। 

তৈত্র্ধাডৈঃ প্রাচীনৈঃ $১৮--১৯॥ কান্তাবেযু মহারপ্যেযু ৪২৪ কান্তারেযু ছগমযাগেযু 

পি সন্কীর্ভয়িস্তত্তি মামিতি শেষ; ॥৩*-- ৩৫৪ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্টীয়ে তারততাবদীপে বষ্ঠোষধ্যায়ঃ /৬। 

বিরাট-৮(১২) 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততো বিরাটং প্রথমং যুধিঠিরো! রাজা সভায়ামুপবিষ্টমাব্রজণ্ | 
বৈদূরধ্যনদ্ধান্ প্রতিমুচ্য কাঞ্চনান্ অক্ষান্ স কক্ষে পরিগৃছ বাসস ॥১॥ 
নরাধিপো! রাষ্ট্রপতিং যশস্থিনং মহায শাঃ কৌরববংশবর্ধনঃ | 
মহানুভাবো নররাজসগ্ুকতো। দুরাসদস্তীক্ষবিষো৷ যথোরগঃ ॥২॥ 
পরেন রূপেণ নররধভে। মহান্ তথাশ্বিরূপেণ যথামরস্তথা । 

মহাভ্রঙ্গালৈরিব সংবূতো। রবির্যথাহনলো ভম্মবৃতশ্চ বীর্ধ্যবান্ ॥:॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকোৌমুদী 
তত ইতি। ততো নগরে প্রবেশাৎ পরম, রাজা। তহি কিং চন্দ্র ইত্যাহ-_-নরাধিপঃ, 

মহাযশা, কৌরববংশবদ্ধনঃ, মহান্ অন্তভাবঃ প্রভাবো যন্ত সঃ, অতএব নররাজৈঃ সতরুতঃ 

সম্মানিতঃ, তীক্ষবিষ উরগঃ সর্পো যথা, তথা ছুরাসদে! দুদ্ধর্যশ্চ, তথ! অপি চ, অশ্বিরূপেণ 

অশ্বিনীকুমারারত্যা, যথা অমরো! দেব:, তথা পরেণ উত্তমেন, রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ বিশিশ্টঃ, মহান্ 

দীর্ঘ, নরর্ধভো! মনুষ্শ্রেষ্ঠঃ, বীর্ধাবাংশ্চ স বুধিষ্টিরঃ, মহাত্র্ালৈর্মহামেঘসমূহৈ: সংবুতো রবিঃ 
হুধ্যো যথা, ভল্মবুতঃ অনলে। বহ্ছিশ্চ যথা, তথ! উর্ধিপুণ্ড, দিত্রাহ্ষণবেশেন আবৃতন্বরূপঃ সন্, 
বৈদূরধ্যনদ্ধান্ বৈদূর্ধ্যমণিখচিতান্, কাঞ্চনান্ হ্বর্ণময়ান্, অক্ষান্ পাশকান্, বাসস! উত্তরীয়বস্তাঞ্চলেন, 

প্রতিমূচ্য বন্থা, কক্ষে অধোবাহুমূলে, পরিগৃহ ধৃত্বা চ, সভায়ামুপবিষ্টং যশন্িনং রাষ্ট্রপতিং 

মতস্দেশাধিপতিং বিরাটম্, প্রথমং জ্যোটটক্রমশ্ৈবো চিত্যাৎ ভীমাদিভ্যঃ পূর্ববম্, আব্রজৎ্ আগচ্ছৎ 
প্রাঞ্চবানিতার্থ: ॥১--৩। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-তাহার পর প্রথমেই মহাযশা, মহাপ্রভাবশালী, কুরু- 
বংশের উন্নতিকারী, অপর রাজগণসম্মানিত, অস্বিনীকুমারের ম্যায় পরম রূপবান্, 
তীক্ষবিষ সর্পের স্তায় হু্ধর্ষ, মহামেঘসমূহে আবৃত স্ুুধ্যের ম্যায় এবং ভস্মে আবৃত 
অগ্নির স্তায় ব্রাহ্মণবেশে আবৃত ও বলবান্ সেই যুধিষ্ঠির উত্তরীয়বনতর'ঝুলে বৈদৃ্য- 
মণিখচিত ন্বর্ণ*য় পাশক বন্ধনপূর্ধবক তাহ। কক্ষদেশে ধারণ করিয়া-_সভায় উপবিষ্ট 
যশস্বী মংস্যদেশীধিপতি বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১--৩। 

(১)-*বৈদূধ্যরূপান্ প্রতিগৃহথ'-'পরিরত্য বাসসা- প্র," বৈদূরধ্যরূপান্__বা বরা ম। 

(৩) বলেন বূপেণ*""অথ স্বরূপেণ যথামরঃ প্র, বলেন বূপেণ"**অপূর্ববরূপেণ যথামরম্তথা--. 

বাখরাম। 
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তমাপতস্তং প্রসমীক্ষ্য পাগুবঃ বিরাটবাড়িন্দুষিবাত্রসংরতম্ । 

সভাগতং পুর্ণশশি প্রভাননং সহানুচারৈরচিবেণ দৃষ্টবান্ ॥8॥ 
মন্ত্রিদ্বিজান্ সৃতহ্খান্ বিশস্তথা যে চাপি কেচি পরিতঃ সমাসতে । 
পপ্রচ্ছ কোহয়ং প্রথমং সমীযিবান্ নূপোপমোহযং প্রসমীক্ষতে সভাম্ ॥৫। 

ন তু দ্বিজোইয়ং তবিতা৷ নরোত্মমঃ পতিঃ পৃথিব্য। ই'ত মে মনোগতম্, 

..  চাস্ত বাজী ন রখো ন কুঞ্জরঃ সমীপতো ভ্রাজতি চায়মিন্্রৎ ॥২। 
টি রানে 

তমিতি । বিরাটরাষ মত্শ্তরাজে। বিরাট, অভ্রসংবৃতং মেঘাবৃতম্, ইন্দুং চঙ্ছমিব, উদ্ধপুণাদি- 
ব্রাহ্ষণবেশেন সংবৃতমিতি ভাব, তং পাগুবং বুধিষ্টিরম্, আপতস্তম আগচ্ছন্তম। * সমীক্ষা প্রথমং 

দৃরাদবলোক্য, পশ্চাদচিরেশৈব সভাগভং সভায়ামুপস্থিতম্, পূর্ণশশিপ্রভাননং তম, অনু পশ্চাৎ 

চারে! বিচরণং যেষাং তৈরম্থচারৈর্িপ্রভূতিতিঃ সহৈব দুইবান্ 898 

মন্ত্রীতি। মন্ত্রশশ্চ ভিজা ব্রাদ্ষণাশ্চ তান্, শতমুখান্ বন্দিগ্রভৃতীন্ বিশো মনুয্যান্, “ছে 
বিশো বৈশ্বমস্থজৌ” ইত্যমরঃ, তথা যে কেচিৎ ক্ষতিয্নাদয়:, পরিতঃ সমস্তাৎ, সমাসতে উপবিশস্তি 

স্থ, তানপি চেতার্থঃ, পপ্রচ্ছ বিরাট ইতি শেধঃ। কিং পপ্রচ্ছেত্যাহ-_নুপোপমঃ অয়ং কঃ প্রথমং 
সমীযিবান্ অত্রাগতবান্, অয়ঞ্চ সভাং প্রসমীক্ষতে অবলোকয়তি । যুয়ং জানীথ চেৎ ক্রতেতি 

ভাবঃ ॥৫॥ 

নেতি। অয়ং নরোত্রমঃ, উর্ধপুণ্দিব্রাহ্ষণলক্ষণবানপি দ্বিজো ব্রাঙ্ষণো ন ভবিতা। 

তু কিন্তু, পৃথিব্যাঃ পতি: রাজৈৰ ভবিত' ; ইতি মে মনোগতং সন্ভাবনম্। যেন হি অস্তা, বাজী 

অশ্ে। নাস্তি, রথে। নাস্তি, কুঞ্জবো। গজোহপি নাস্তি । তথাপি চ অয়ম, সমীপতো মম সমীপে, 

ইন্জরবৎ, ভ্রা্তি আকৃতিসৌষ্ঠবাৎ রাজতে ॥৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি। বৈদৃধ্যক্ূপান্ কাঞ্চনাংশ্চ শারীন্ ইদং শ্বেতরক্তশারীপাং শানিফপকন্ু 

চোপলক্ষণম্। অক্ষান্ পাশাংশ্চ, বাসসা প্রতিমুচ্য বন্ধা কক্ষে পরিগৃহ আবরজদিতি সন্ব্ধ: 

॥১--৩৪ নচিরেণ লীগ্রমেব 8৪8 বিশে! বৈশ্যান্ )৫8 ন তু ছিলোহয়ং ছিদবেযোধপি 

বরাটরাজা, মেঘাবৃত চন্দ্রের স্তায় ব্রাহ্মণবেশে আবৃড পুর্ণচন্্রদন সেই 
ষুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া, পরে শীন্তই তাহাকে সভায় উপস্থিত হইতে 

দেখিলেন; তখন তাহার অন্ুচরেরাও দেখিল ॥8॥ 

তখন মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বন্দিপ্রভৃতি অন্তান্ত লোক এবং অন্ত যাহার! চারিদিকে 

বসিয়াছিল, তাহাদিগকে বিরাটরাজ। জিজ্ঞাসা করিলেন-__“রাজতুল্যাকৃতি কে ইনি 

প্রথম আসিলেন 1? ইনি যে সভ। পর্যবেক্ষণ করিতেছেন 18৫1 | 

(৪) তদাপতত্তম্_ প্র,+**সমাগতং, পূর্ণমহাঙ্ছতাবং নচিরেণ ধষ্টবান্ববা ব রা ম। 
(৫) প্রায়েখ ভিন্নাঃ পাঠাঃ- ভা” সমেধিবান্--বাৰ রাতা। (৬ নচান দাসঃ- বা বরা 

মন চালক দাসা ন রথে! ন কুগুলে-তা। 



৬৪ মহাভারতে বিরাট- 

শরীরলি লৈরুপসূচিতে হায়ং মুর্ধাভিষিক্তস্তিতি মেহত্র মানসম্ । 
সমীপমায়াতি চ মে গতব্যথং যথা মহীং তামরসীং মহাগজঃ ॥৭॥ 

বিতরর্কয়স্তং তু নররধতস্তথা যুধিঠিরোহত্যেত্য বিরাটমব্রবীৎু। 
সম্ত্রাড়বিজানাত্বিহ জীবিতাধিনং বিনষ্টসর্বস্বমুপাগতং দ্বিজম্ 0৮। 
ইহাহমিচ্ছামি তবানঘাস্তিকে বস্তুং যথা কামচরস্তথা বিভো ! | 
তমত্রবীৎ স্বাগগতমিত্যনন্তরং রাজা প্রহ্ৃষ্ঃ প্রতিদংগৃহাপ চ চ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
রাঁজতুসস্তাবনায়াং হেত্বস্তরমাহ--শরীরেতি । হি যন্মাৎ্। অয়ং জনঃ, শরীরশ্ নি 

আজানুলদ্িতবাহুত্বাদিচিছ্হৈঃ উপশ্থচিতঃ যৃদ্ধাভিষিক্ো রাজা, ইতি তু অত্র বিষয়ে মে মানসং 
সম্ভাবনম্। কিঞ্চ মহাগজো যথা, তামরসীং পদ্মময়ীম, মহীং ভূমিম্, তথা অয়ম্। মে সমীপম্, 
গতব্যথং নিরুদ্ধেগং যথা শ্তাৎ তথ! আয়াতি। রাজত্বাভাবে ঈদুশী নিরুদ্বেগত' ন স্যাদিত্যাশয়ঃ ॥৭॥ 

বিতর্কেতি। নররধভেো মনুম্শ্রে্ঠো যুধিষিরস্ত, তথা পূর্বেবাক্তরূপং বিতর্কয়ন্তং বিরাট- 
মভ্যেত্য অব্রবীৎ্। কিমব্রবীপিত্যাহ--সআট রাজাধিরাজো ভবান্, বিনষ্সর্বন্থম, অতএব 

জীবিতাথিনং জাবনরক্ষণোপযোগ্যন্নমাত্রপ্রাধিনম্ত ইহ অত্র উপাগতম্, ছিজং ব্রাঙ্ষণং মাং 

বিজানাতু ॥৮॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

রাজৈব ভবিষ্ত তীত্যর্থ;ঃ ॥৬॥ শরীরশিঙ্গৈঃ আজাহুবাহত্বাদিভিঃ, তামরশীং পদ্মিনীম। এতেন 

শ্বাভিভবশস্কা দশিতা ॥৭॥ ছিজং অ্ৈবণিকত্বাৎ ॥৮॥ কাখচরঃ ত্বদিচ্ছান্থবন্তী ॥৯। শ্রীত্যা- 

এই নরশ্রেষ্ঠ ত ব্রাহ্মণ হইবেন না; আমার মনে হয়_-ইনি রাজা হইবেন। 
কেন না, ইহার হাতী, ঘোড়া বা রথ না থাকিলেও ইনি আমার নিকটে ইন্দ্রের 
তুল্যই দীপ্তি পাইতেছেন ! ॥৬। 

ইহার শরারের লক্ষণই ইহাকে রাজা বলিয়া বুঝাইয়। দিতেছে ; ইহাই আমার 
ধারণ!। তা'র পর, মহাহস্তী যেমন পদ্মময় ভূমিতে নিরুছেগে উপস্থিত হয়, ইনিও 
তেমনই আমার নিকটে নিরুদ্ধেগে উপস্থিত হইয়াছেন” ॥৭॥ 

বিরাটরাজ। এইরূপ বিতর্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির 
তাহার নিকটে যাইয়া বলিলেন__“রাজাধিরাজ ইহা অবগত হউন যে, আমার 

সর্ধবন্থ বিনষ্ট হইয়াছে; তাই আমি জীবিকানির্বাহের জন্ত এখানে আসিয়াছি ; 
আমি ব্রাহ্মণ” 8৮৪ 

(+)**মুর্ধীভিধিক্ত ইতি মে--বা ব রা ম,'*'মুক্ধাভিযিক্ে। মম চেতসি স্থিতম্__ভা,**" 

গতব্যথো যথা গঞজস্তামরসীং মদৌতৎ্কটঃ--প্র বা বরাম। (৮)নরর্ষভম্ন প্র,**সআড়ং 

বিজানীহি হি-_ভা। (০)..প্রহথ্ঃ প্রতিসংগ্রহেণ চ--ভা। ইতঃ পরম্ “তং রাজসিংহং 

প্রতিগৃহ্ বাজ! প্রীতাত্মনা চৈনমিদ্ং বভাষে' ইত্যধিকঃ--প্র বাব রা ম। 
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কামেন তাতাভিবদাম্যহং ত্বাং কম্াসি রাজ্ছে। বিষয়াদিহাগতঃ | 
গোত্রঞ্চ নামাপি চ শংস তত্বতঃ কিঞ্চাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্ ॥১০॥ 

যুধিষ্ঠির উবাচ । 
যুধিষ্িরস্যাসমহং পুরা সথা বৈয়াস্ত্রপগ্ভঃ পুনরস্মি বৈ দ্বিজঃ | 
অক্ষান্ প্রয়োক্ত, কূুশলোহন্মি দেবনে কঙ্কেতি নান্ান্মি বিরাট ! বিশ্রুতঃ ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 
ইহেতি। হে অনঘ।! নিম্পাপ। বিভো! গ্রভে। । কামচরঃ স্থেচ্ছাচারী জনে! যথা, তখ। 

অহম্, ইহু তব অস্তিকে বন্তং স্থাতৃমিচ্ছামি, অবেতনগ্রাহিত্বাদিত্যাশয়ঃ। অনস্তরমূ, রাজ! 

বিরাটঃ প্রহষ্টঃ সন্, তং যুধিষ্টিরমিত্যব্রবীৎ-স্বাগত্ং তব স্ুখেনীগমনং জাতং কিম; স্বধাত্র 

বাসং প্রতিসংগৃহাণ ॥৯॥ 

কামেনেতি। হে তাত। বম! । বয়ঃকনিটতাদর্শনাদীদশং সন্থোধনম। আঅহং 

কামেন স্বেচ্ছয়ৈব ত্বাম, 'অভিবদামি ইদং পৃচ্ছামি-ত্বং কম প্রাজ্ঞ! বিষয়াৎ দেশাৎ, ইহ অজ 

আগতোহুসি, শ্বকীয়ং গোত্রঞচ নামাপি চ, তত্বতো। যাথাথ্যেন, শংস ব্রুহি। কত শিক্ষিতপূর্ববং 

তব কিঞ্চাপি শিল্পং শিল্পবিদ্তা বি্যতে । অত্র প্রথম চরণ মন্দ্রজচ্ছন্দসঃ অপরাণি তু 

₹শস্ববিলশ্তেতি উপজাতিবৃুক্তম, “ইথং কিলান্বাম্থপি মিশ্রিতাহ বন্িজাতিঘিদমেব নাম” 
ইত্যভিধানাৎ ॥১০॥ 

যুধীতি। হেবিরাট। অহ্ং পুরা যুধিপ্লিরন্ সখা আসম্। অত: কুরুদেশাদেবাগত ইতি 

ভাব: | পুনঃ বৈয়ান্পছ্: ত্দাখাগোত্র:, ছ্িজে] ব্রা্ষণোহন্ষি, দেখনে দৃতক্রাড়ামাম, অক্ষান্ 

পাঁশকান্ প্রয়োক্তুং নিক্ষেপ্ুম, কুশলো নিপুণোহুন্মি, কঙ্ধেতি নায় বিশ্রুতঃ প্রথিতশ্চান্ছি। ঈদুশে 

বিষয়ে মিথ্যাবাদশ্য অপাপজনকত্তস্ প্রাগেবোকম্ ॥১১। 

ভারতভাবদাপঃ 

ত্বন। শ্রীতিমতা, মনসা কামেন রাগেশ। তাতেতি শ্রেষ্টত্বাৎ সম্বোধয়তি, শিল্পং কৌশলম, 

কিং বিষয়ং তব ত্তবয়া কৃতং সম্পাদিতম্ ॥১*৪ যুধিষ্টিরশ্তেতি লোকে । পক্ষে যুধিষ্টিরোহহং 

তব সথা শ্ঠাসং ভূয়াসমিতি সন্দ্ধঃ। অন্তেরাশীলিডি ছান্দস আর্ধধাতুকত্বাভাব; তেন ভূভাবঃ 
০ 48495009চররই এ এও ॥.। পা” “পা সপ ০৯ পা পারা শি পাপা পাস জনগন হক ৭ 

হে নিষ্পাপ প্রভূ ! অন্য ্বেচ্ছাচারী লোকের ন্যায় আমিও এখন আপনার 

নিকটে বাস করিতে ইচ্ছা করি।” তাহার পর বিরাটরাজা সন্তুষ্ট হইয়া 

বলিলেন-_“তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত1 তুমি এখানে বাল করিবার 

অনুমতি গ্রহণ কর ॥৯। 

বস! আমি তোমাকে ইচ্ছানুসারে জিন্াসা করিতেছি--তুমি কোন্ রাজার 

দেশ হইতে এখানে আসিয়াছ ? এবং তোনার গোত্র ও শাম সত্য বল, ম্সার কোন্ 

শিল্পবিগ্ঠা তোমার শিক্ষা কর! আছে 1? ॥১০॥ 

যথিষ্ঠির বলিলেন_-“মহারাজ বিরাট ! পুর্বে আমি বুধিষ্টিরের সখা ছিলাম, 
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বিরাট উবাচ। 

দদামি তে হস্ত বরং যমিচ্ছসি প্রশাধি মত্স্যান্ বশগো। হ্াহং তব । 
প্রিয়া হি ধূর্তা মম দেবিনঃ সদা ভবাংশ্চ দেবোপম ! রাজ্যমর্থতি ॥১২। 

যুধিন্ঠির উবাচ । 
প্রাপ্তে৷ বিবাদঃ প্রথমং বিশাংপতে ! ন বিছ্ধাতে কশ্চন মণ্স্য ! হীনতঃ | 
ন যে জিতঃ কশ্চন ধারয়েদ্ধনং বরো মমৈষোহস্ত তব প্রসাদজঃ ॥১৩॥ 

ভারতকোমুদী 

দর্দামীতি। হস্তেতি হধে। ত্বং ঘং বরং কাম্যং পদার্থমিচ্ছসি, তমেব তে দামি । অতএব 
হে দেবোপম! রাজতুল্য! “রাজ। ভট্টারকো দেব” ইত্যমরঃ | ভবান্ রাজ্য প্ররগ্ত-যহ্তি। 

অতো মত্ঠান্ মদীয়ং মত্ত দেশং প্রশাধি | মম চ দেবিলো দৃ[তক্রীড়াকারিণো! ধূর্থাঃ সদা হি 
প্রিয়াঃ ; হি তশ্মাদহং তব বশগো ভবিষ্তামি ॥,২॥ 

ভারভভাবদীপঃ 

শ্থসোরিত্যল্লোপাভাবশ্চ ন ভবত: সলোপাভাবোহপি ছান্দস: | যুধিষ্টিরশ্তাহমহং সথেতি 
পাঠেপি যুধিষ্তিরোহহং মম সথা স্যাঃ ভবেতি সম্বন্ধ: | হমিতি তু পাদপূরণার্থো নিপাতঃ। পক্ষে 

অহমহমিতি দ্বিরুত্তিনি, সার্ধভৌমোহপরসেবাং চিকীর্যামীতি চিন্তয়া বৈচিত্ত্যস্থচিকা । বৈয়াহ্্- 

পদ্চঃ ব্যাত্রপাদ্গোত্রে ভঝঃ ব্যাস ইব পততীতি ব্যান্্রপাদ্যমস্তন্ত কুলে জাতো৷ বৈয়াস্্রপন্তঃ। 
গগাপিত্বাদ্যঞ,। যদ্ধ! বৈয়াস্রং ব্যাগ্রচর্ম তেন পরিবৃতো। রথোহপি বৈয়ান্রঃ স এৰ পদ্ং 

পাদক্রমণীয়ং বাহনমস্টেতি বৈয়াস্পদ্ভঃ । পরিবুতো রথ ইত্যধিকৃতা দ্বৈপবৈষ্লাস্রাদিতযঞ | বিপ্রঃ 

বিশেধেণ প্রাতি পৃরয়তি ব্রাক্ষণাদীন্ ধনাদ্িভিরিতি বিপ্রঃ। ধর্ধন্ম্স্থাদ্বা বিপ্রোঙ্হম্। 

ব্রা্মণ ইতি পাঠে তু ব্রঙ্গবিদ্দিতি মুখ্য এবারো! গ্রহীতুৎ শক্যঃ। ক্ক ইতি কৃতাস্তনামেতি 

প্রাগেবোক্তম। অক্ষান্ প্রয়োজং কুশল: বৃহদশ্বশিত্যত্া ৪১১৪ দেবিনঃ দেবনশীলাঃ ॥১২॥ 

প্রাপ্চো বিবাদ ইতি দু(তিনাং মধ্যে ইতি শেষঃ| দ্বাত্কুতাং মধ্যে হীনতঃ হীনাৎ পরাজিতাৎ 

যংকঞ্চ কমপি প্রথমং রাঙ্জানং রাজপুত্রং বা মুখ্যং জয়বন্তমূ, প্রথমশন্দোহতর শ্রেষ্ঠবাচী, তং প্রতি 
বিবাদপ্রাঞ্চো ন গিগ্তে ইতি ন। সতাগন্ধরছিতে দ্যুতে পরাজিতা জয়বন্তিঃ সহ নিত্যং কলহং 

কুর্বস্ক্োেবেত্যথঃ | হে বিশাংপতে ! হে মতশ্তেত্যা্দরার্থং দ্বিঃসন্বোধয়তি। যম্মান্দেবং তন্মাৎ 

আমি বৈয়াস্পগ্ভগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, দূত ক্লীড়ায় পাশক শিক্ষেপ করিতে আমি নিপুণ 
এবং আমি 'কঙ্ক'নামে প্রসিদ্ধ” ॥১১। 

বিরাটকাজ। বলিলেন__“ভাল। তুমি যে বস্তু ইচ্ছা কু, তাহাই তোমাকে 

দিব; কিন্ত ছে রাজতুল্য! তুমি রাজ্য পাইবার যোগ্য ; স্থতরাং তুমি আমার 

মংস্যদেশ শাসন কর। আর দ্বাতক্রীড়া্কারী ধূর্তের৷ সর্বদাই আমার প্রিয় ; তাই 

আমি তোমার অধীন হইয়া থাকিব” ॥১২॥ 

(১২) দদানি তে-_প্র। (১৩) আপ্তে! থিবাদঃ পরমঃ-..ভ1 । 



পর্ববণি বতোহধ্যায়ঃ | ৬৩ 

বিরাট উবাচ। 
হ্যামবশ্ঠাং যদি তেহপ্রিয়ং চরেশু প্রত্রাজয়েয়ং বিষয়াগ্দিজাংস্তথা | 
শৃথস্ত মে জানপদাঃ সমাগতাঃ কষ্কো যথাহং বিষয়ে প্রভুম্তথা ॥ ১৪॥ 
সমা*জাতোহসি ভবাংশ্চ মে সথা প্রভৃতবন্ত্রো বহুপানভোজনঃ। 
পশ্বযেতমস্তশ্চ বছিশ্চ চাটা ক্তং ময়া দ্বারমপারতং যতঃ ১8৯৫ 

ভারতকৌমুদী 

প্রাপ্ত ইতি। হে বিশাংপতে ! নরনাথ! মৎশ্। মৎস্তদেশরাজ । হীনতে। নীচাজ্জনাৎ 
কশ্চন বিবাদে দাতে ময়া সহ কলহ:, প্রাপ্ত উপস্থিত:, ন বিস্তাতি ন তবতি, ইতি বরঃ প্রথমমন্ত ৷ 
তথা মে ময়া জিত: কশ্চন জনোইপি, পনীকুতং ধনম্, ন ধারয়েৎ আত্মনি ন রক্ষেতৎ, তবতা দাপা 
ইত্যর্ঃ। তব প্রসাদজঃ অন্ুগ্রহজাতঃ, এব মম দ্বিতীয়ো বরঃ অস্ত )১৩। 

হন্তামিতি। হেকক্ক! যর্দি কশ্চিদপি তে অগপ্রিয়ং চয়েৎ, তদা অবশ্বামেব ওং হস্তাম্। 
তথা ছবিজান্ ত্বদপ্রিয়চারিপো ত্রাঙ্মণান্, বিষয়াঙ্দেশাৎ, প্রত্রাজয়েয়ং নির্ববাসয়েরম, “বপন 
ভ্রবিপাদানং দেশাঙ্গির্যাপতং তথা । এষ হি ব্রহ্মবন্ধ,নাং বধে নান্োহস্তি দৈছিকঃ ৪ ইতি 

শ্বতেনির্বাসনশ্তৈব ব্রাহ্ষণপক্ষে বধস্থানীয়ত্বাদিতি ভাবঃ। সমাগতা জানপদা দেশবামিনে। 
জনা: মে মম বচনং শৃষ্বস্ক | বিষয়ে অনশ্মিন্ দেশে যথা অহং প্রতুঃ, তথ! কক্ষোছপি ॥১৪৪ 

সমানেতি। হে কন্ক। ভবান্ মে সখা সংবৃত্ত ইতি সমান এব জাতঃ সমানজাতঃ ; 

অতএবাহমিব ত্বমপি, প্রভূতানি প্রচুরাণি বন্তানি যন সঃ, বনি পানভোজনানি হন্ত স 
ভার ঠভাবদীপঃ 

কশ্চন কোহপি ময়! জিতো। মে অদীয়ং ধনং ন ধারয়েৎ | অহং কলহান্তীতত্থমেব সতাং জ্ঞাত্বা 

মদীয়ং ধনং দাপয়েতাথঃ ৪১৩৪ তে তব অপ্রিয়মিতি চ্ছেঃ। যথাহং বিষয়ে দেশে প্রতৃম্তথ। 

কক্কোছপীতি যোজনা $১৪॥ অন্থর্ধনদারাদীন, বহিঃ সৈশ্তারামাদীন্, পশ্েঃ পধ্যালোচয়, অপাবৃতম্ 
সপ ৯০ ৮ বা” এপিএস, 

যুধিষ্ঠির বলিলেন--“নরনাথ মত্ম্তরাজ ! দৃ্[ৃতক্রীড়ার সময়ে আমার সহিত 
নীচলোকের কোন বিবাদ উপস্থিত না হয়, ইহা আমার প্রথম ধর হউক এবং আমি 

জয় করিলে, কোন লোকই সেই পণের ধন নিজের নিকট রাখিতে পারিবে না, ইহা 

আপনার অন্ুগ্রহজাত আমার দ্বিতীয় বর হউক” ॥১৩1 

বিরাটরাজা বলিলেন_-“কন্ক ! যদি কেহ তোমার অপ্রিয় আচরণ করে, ওুবে 
আমি অবশ্যই তাহাকে বধ করিব; আর অমপ্রিয়কারীরা যদি ব্রাহ্মণ হন, তবে 

তাহাদিগকে নির্বাসিত করিব। সমাগত দেশবাসী লোকেরা শ্রবণ করুন- এই 

দেশে আমি যেমন প্রভু, বঙ্কও সেইরূপ প্রভূ হইলেন /১৪॥ 

(১৪) হন্তামবধ্যম্ প্র ভা,*..বিবাসয়ের়ং বিষয়াৎভ1। (১৫) সমানজাতো তবিতাসি 
মে সখা -প্র, সমানযানো ভবিতাসি মে সখা-_ বৰা বরা ম,কিতিঞ্ তে ত্বারমপাবৃতং ময় - প্র 

বাবলা ম। 



5 শাক 

৬৪ মহাভারতে 

যে ত্বানুবাদেয়ুররৃত্তিকধিতা ব্রয়াশ্চ তেষাং বচনেন মাং সদা! । 
দান্যামি সর্ববং তদহং ন সংশয়ো ন তে ভয়ং বিদ্াতি সন্গিধৌ মম ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবং স লব্ধ তু বরং সমাগমং বিরাটরাজেন নরর্ষভত্তদা।। 
উবাস বারঃ পরমাচ্ছিতঃ হুখী ন চাপি কশ্চিচ্ছরিতং বুবোধ তত ॥১৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ণি 
পাগুব প্রবেশে যুধিষ্ঠির প্রবেশো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ভরতকৌমুদী 
তাদুশশ্চাসি । তথা ত্বদর্থে যতে। ময়। দ্বারম, অপাবৃতম্ উদ্ঘাটিতং কৃতম, অতত্বম, সর্ববদৈব অন্তশ্চ 

বহিশ্চ পশ্ঠেঃ ॥১৫। 

যত ইতি। হেকক্ক! অবৃত্ত্যা মদ্দন্তবাধিকাদিবৃত্তালাভেন কধিত! আরুহ্য রাজধানীমানীতাঃ 

যে ব্রাহ্মণাদয়ো জনাঃ, ত্বা ত্বাম্, অুবাদেয়ুঃ সচিবাদিষু বদনানত্তরমপি ফলালাভাৎ তদ্বৃত্তিদা নার্থং 

বদেছুঃ ত্বয়ি মত্প্রণয়দর্শনাদিতি ভাবঃ| যে কিল প্রায়েণৈব ব্যাকরণং নানুসরস্তি ঘাত্রৈব 

বিষ্ততীতি, তেষামুধীণ।ং প্রয়োগেষু তৎশ্থাতস্ত্াঙ্গীকার এব শ্রেয়ান। অতো নীলকগঠাদীনামনল্ল- 

কণ্টকল্পনং হেয়ম্। ত্বধ্চ তেষাং বচনেন মাং সদা! অবসরে বা ব্রন্াঃ। তৎ সর্বমহং দাস্যামি, অত্র 
সংশয়ো নাস্তি ৷ যেন হি মম সঙ্গিধো তে ভয়ং ন বিষ্যাতি ন বিছ্চতে ॥১৬॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
অনাবৃতম্ ॥১৫॥ অশুবাদেমুঃ পূর্বং দেহীত্যুক্যা দত্তন্তৈব ক্ষেত্রারামাদেঃ প্রতিবর্ষং পুনর্দেহীতি 

রাজবচনং যদ্ধিকারিণ' প্রতি তদনুবাদন্তঙ্সিমিত্তং যে ত্বাং প্রতি অষু প্রাপ্র-ুন্তেধাং বচনেন 

সদাহনবসরেহপি মাং ব্রগাঃ। ক্ষণমপি ব্রাঙ্গণবৃত্তেঃ প্রতিবন্ধো মা! ভূদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥ বরং 

শ্রেষ্ঠম্, সমাগমং গ্রীতিম্॥১৭। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠটোহধ্যায়ঃ ৪৬ 

আর, কষ্ক! তুমি আমার সখা হইয়া বলিয়া সমানই হইয়াছ ; অতএব 
আমারই ম্যায় তোমারও প্রচুব বস্ত্র, অন্ন ও পানের ব্যবস্থা হইবে এবং আমি তোমার 
জন্য যখন সকল দ্বারই উদ্ঘাটিত করিয়া দিলাম, তখন তুমি সর্বদাই ভিতরে ও 

বাহিরে পর্যবেক্ষণ করিবে ॥১৫॥ 

আর যে সকল লোক নির্দিষ্ট বৃত্তি না পাওয়ায় রাজধানীতে আসিয়! মন্ত্রি- 

প্রভৃতির নিকট বলিয়াও না পাইয়া তোমাকে বলিবে, তুমি তাহাদের অনুরোধে 

সর্বদাই তাহা আমাকে বলিবে; আমি সে সমস্তই দান করিব; ইহাতে কোন 

সন্দেহ.নাই। আমার নিকটে তোমার কোন ভয় নাই” ॥১৬॥ 

(১৬) যে স্বানুসদ্ধেযুঃ-.সর্ধংং সততম্.*"ন বিদ্ততে তে মম সঙন্গিধো ভয়ম্-_-ভা। 

*.*লগ্যমোহধারত--প্র বাঝবাম। 



সপ্তমোহধ্যায়ঃ | 
ওক ১ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

অপাপরো ভীমবলঃ অিয়! ছ্বলন্ন,পাযযৌ সিংহবিলাসবিক্রমঃ 
থজাঞ্চ দবর্বাঞ্চ করেণ ধারয়ন্নসিঞ্চ কালাঙ্গমকোষমব্রণম্ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি । নরর্ষভো বীরুশ্চ স. যুধিষ্টির:, ত।| বিকাটরাঁজেন সহ, এবং সমাগমং সম্মেলনং 

তদ্দত্বং বরঞ্চ লক 1, পরমাত্ডিতঃ অতীবসম্মানিতঃ সখী চ মন্ উবাস। কশ্চিদপি চ ততদীয়ং 

চবরিতং ছল্মাচরণং ন বুঝোধ ॥১৭। 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচাগা-মহ|ক বি-পন্ুভূষণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধাবি রচিতাঙগাং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি পাণ্তবপ্রবেশে বঙ্গোহধ্যায়ঃ ॥*। 

০ 

অথেতি | অথ, ভীমং ভয়ন্করং বলং যন্ত সঃ তথা সিংহশ্তেব বিপাসবিক্রমৌ ভঙ্গীপরা- 

ক্রম যন্য স ভাদুশশ্চ, অপরঃ পাগুবো ভীমসেনও, শ্রিয়া দেহকান্তা। জলঙ্গিব। করেণ হ্ঠেন, খজাং 

পচ্যমানান্নাদিবিলোড়নদণ্ডম, দব্বীং স্পাদিপরিবেশনাথকহক্ঞাকারপত্রম, কাঁলাঙ্ং রুষবর্ণম্, 

অকোষং কোধরহিতম, অব্রণং ক্রক্ষাবযবঞ্চ, অপিম অসিপুত্রিকাং পকমাংসাদিখগুণাথং ছক" 

ফ্েত্যর্থ:, ধাপয়ন্, উপাযযো ॥১॥ 

ভারতুভাবদাপঃ 

অথেতি। খজাং মগ্কনদগুম পঙ্গ।রাবক্ষেপণৎ বা, হঙ্থাকারং পিষ্টবিকাবপ্রমপনাখং 

বাদগুমূ। “খজা মন্থপ্রহস্তয়োঃ? ইতি বিশ্ব: | দববীঘ শকাদিপরিব্ষণাথাম, লিং 

মাংসাগ্ভবকর্তনা্ৎ খঙ্ঠাম্, কালাঙ্গং কুষ্তায়সময়ং তীক্ষমিতাথঃ | অকোশং পিধানহীন মূ ॥১৪ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__নরশ্রে ও বীর যুধিষ্ঠির হখন এইন্ভালে বিরাটরাজার 

সহিত সম্মেলন ও তাহার প্রদন্ত বর লাভ করিয়া অত্যন্ত সম্মানিত এ শ্রখা হইয়া 

বাস করিতে লাগিলেন : কিন্তু তাহার সেই ছগ্মবাধহার কেহই বুঝিতে পারিল 

না ॥১৭। 
সকিকি৬প 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর, ভয়ঙ্কর বলবান্ এবং সিংহের শ্যায় ভঙ্গী € 

বিক্রমশালী ভীমসেন হস্তে খজ। (কাচী), দবর্বা (হাতা) এবং কুষ্ণবর্ণ। কোবমুর্ত ও 

ব্রণবিহীন (পালিস করা) একখানি ছুরিকা ধারণ করিয়! আপন দেহকান্তিদ্থার। 

জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন উপস্থিত হইলেন ॥১ টি 

বিরাট-৯ (১২) 



৬৬ মহাভারতে বিরাট- 

স সুদরূপঃ পরমেণ বর্চসা রবির্ধথা লোকমিমং প্রকাশয়ন্। 
স্তকৃষ্ণবাসা গিরিরাজসারবান্ তং মণ্স্যরাজং সমুপেত্য তস্থিবান্ ॥২॥ 

তং প্রেক্ষ্য রাজা রময়ন্স,পাগতং ততোহব্রবীজ্জানপদান্ সমাগতান্। 

সিংহোন্ন তাংমোহয়মতীবরূপবান্ প্রদৃশ্টতে কো নু নরর্ষভো যুবা ॥৩॥ 

আদৃষ্টপুর্ববঃ পুরুষো রবির্যথা বিতর্ক়ন্নাস্য লভামি নিশ্চয়ম্ | 
তথাস্যয চিত হ্পি সংবিত্ক়ন্ নরর্ষভম্তাস্য " ন | যামি তত্বতঃ ॥ ॥৪। 

ভারতকৌমুদী 

স ইতি। হ্ছদরূপঃ খজাদিধারণাৎ পাচকবেশঃ, স্থরুষ্ণবাসা গাঁঢরঞ্কবর্ণবন্ত্ঃ। গিরিবাজন্ 
হিমালয়ন্টেব সার: স্থিরাংশে। বলং বা অশ্টান্তীতি স তারৃশশ্চ, স ভীমঃ, পরমেণ মহতা, ঝসা 
তেজসা। রবির্থা স্ু্ধ্য ইব, ইমং সভাগ্বং লোকম্, প্রকাশয়ন্িব, তং মত্শ্তরাজং সমুপেত্, 

তস্থিবান্ স্থিতঃ ॥২। 

তমিতি। ততঃ, বময়ন্ আলাপাদিন! সদশ্যানানন্দয়ন্, রাজা বিরাটঃ, উপাগতং তং ভীমং 

প্রেক্ষ্য, সমাগতান্ জানপদান্ দেশীয়ান্ জনান্ অব্রবীৎ্খ। কিমব্রবীদিত্যাহ-_সিংহস্তেব উন্নত 
অংসৌ স্বদ্ধে! যন্ত স তাদৃশ:, অতীবরূপবাংস্চ, অয়ং কঃ যুব! নররধভঃ প্রদৃশ্ঠতে হু ॥৩। 

অদৃষ্টেতি। অদুষ্টপূর্ব্বং অয়ং পুক্রষঃ, রবিধথা! রবিরিব প্তকাশত ইতি শেষঃ। অথ চাহং 

বিতর্কয়ন্নপি, অশ্য পুরুষন্ত, নিশ্চয়ং নিপণম্, ন লভাসি কর্তং ন শরোমীত্যর্থঃ। তথাহং 

ংব্তিকয়ন্নপি, অ্যেদানীস্, তত্বতো। যাথার্ঘ্েন, অন্য নরধভশ্ত, চিত্রং চিত্তবৃত্তিম্,। ন যামি ন 

প্রাপ্পোমি ন নিরূপয়িতৃমহীশীত্যর্থ: ॥৪॥ 

ভারঙতভাবদীপঃ 

গিরিবাজসারঃ মহামেরুব কঠিনদেহঃ, যদ্বা গিরিরাজশারো লোহং তেন তদ্বিকারবূপং 

পাঞ্জজাতং লক্ষ্যতে, ভক্ষ্যদ্রব্যপাকাথং স্সেহপাকাথং বা তদ্বান্ ॥২--৩॥ তত্বতঃ তত্বং ন [যামি 
পর পি. 

পাচকবেশধারী ও হিমালয়ের ম্যায় সারবান্ ভীমসেন গাঢকৃষ্কবর্ণ বস্ত্র পারধান- 

পূর্ববক সৃধ্যের গ্ঠায় প্রথর তেজে সভাস্থ লোক দগকে প্রকাশ করিতে থাকিয়াহ যেন 

বিরাটরাঞ্জার নিকটে উপস্থিত হইয়া ঈাড়াইলেন ॥২॥ 

তাহার পর আনন্দপ্রবৃত্ত বিরাটরাজা তাহাকে আগত দেখিয়া সমাগত দেশবাসা 

লোগদিগকে বলিলেন__-“সংহের ন্যায় উন্নতস্কদ্ধ এবং অত্যন্ত রূপবান এই নরশ্রেষ্ঠ 

যুবকটী কে দৃর্টিগোচর হইতেছে ?॥৩। 
এই পুরুষটাকে পুর্বে দেখি নাই, অথচ ইনি সুর্যের স্তায় প্রকাশ গাজর ৃ 

আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াও ইহাকে চিনিতে পারিতেছি না এবং বিশেষভাবে 

পর্যালোচন। করিয়াও উহার মনের ভাব বুবিতেছি ন1 ॥8॥ 
১ 

(২).*স মত্শ্তরাজম--ভা। (৩) তং প্রেক্ষ্য বাজানমিবান্তিকাগতম-_প্র, সংপ্রেক্ষ্ 

রাজাব্রজং হ্াপাগতম--তা। (৪)-**লভামি সম্পদম--ভা, ""'নবর্ষভন্তান্ত--প্র বাবরাম। 



পর্ববশি সপডষোহ্ধ্যায়ঃ। ৬৭ 

দৃক্ট[ব চৈনং ন বিচারয়াম্যহং গন্ধর্বরাজো যদ্দি বা পুরন্দরঃ| 
জানীত কোহয়ং মম দর্শনে স্থিতো যদীপ্লিতং তল্লভতাঞ্চ মা চিরয্ ॥৫॥ 

বিরাটবাক্যেন চ তেন নোদিতা৷ নরা বিরাটন্থ স্থশীপ্রগামিনঃ | 
উপেত্য কৌন্তেয়মথা ত্রতবংস্তথা যথা স রাজা হবদদচ্যুতানুজম্ ॥৬| 
ততো বিরাটং সমুপেত্য পাগুবঃ স্দীনরূপো। বচনং মহামনাঃ | 
উবাচ সুদোহম্মি নরেন্দ্র! বলবো তজন্ব মাং ব্যঞ্জনকাবমুত্তমম্ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

দষ্টেতি। এনং দ্টেব চাহং ন শিচারয়ামি বিচাধ্যাপি এতন্রির্পেতু, ন শক্োমি, ঘদয়ং 

গন্ধর্ববাজঃ, যর্দি বা অথবা পুরন্দর ইন্্রঃ । অতএব হে সভাসদঃ! মম দর্শনে দৃর্িপথে স্থিতঃ 

অয়ং ক ইতি যুয়ং জানীত॥ 'অনেন যদীপ্পিতম্, তঙ্চায়ং লভভাম । মা চিরং কুরুত বৃয়ং ন 

বিলম্বধবম ৪৫৪ 

বিরাটেতি । হেন চ বিরাটবাক্যেন, নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ, বিরাটশ্য নবা:, স্থশীরগামিনঃ 

সন্ভঃ, কৌশ্তেয়ং ভীমমূপেত্া তথা ভবান্ ক ইতার্দিকপমক্রনন্, যথা সব্রাজ। বিরাট, অচাতে। 

ধশ্মাদত্রষ্টো যুধিষ্টিরম্তল্সান্জং ভী মমবদৎ ॥৬। 

তত ইতি । ততো মহাঁমনাঃ পাবো! ভীমঃ, স্থদীনরূপঃ অতীবনভ্রমৃত্তিঃ সন্, বিরাটং রাজানং 

সমুপেতা, ইদং বচনমুবাচ--অহং বল্পবো নাষ সঃ পাচকোছশ্ছি। উত্তমং ব্ঞ্নকারং বারলাদি- 

পা5কং মাম্, ভজন্ব পাককম্মণি আশ্রয়ন্থ ॥৭॥ 
০ জি ০৫ আত বা পপ পা জা রা গা৯০ পপ 
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ইহাকে দেখিয়াই আমি পধ্যালোচনা করিয়াও স্থির করিতে পারিতেছি না যে, 

ইনি কি গন্ধবর্বরাজ? না_দেবরাজ ৭ সে যাহা হউক, সভাসদ্গণ ! আমার 

দ্টিপথবন্তী এই লোকটি-_কে, ইহা আপনারা জানুন এবং ইনি যাহ! ইচ্ছা 

করিয়াছেন, তাহা লাভ করুন। আপনার! বিলম্ব করিবেন না” 1৫1 

বিরাটরাজার সেই আদেশে তাঁহার লোকেরা সন্থর ভীমসেনের নিকট যাইয়া 

বিরাটরাজা ভাহার প্রতি যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনই ভাহাকে বলিল ॥৬। 

তাহার পর মহামনা ভীমসেন অত্যন্ত নস্রভাবে বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত 

হইয়া এই কথা বলিলেন-__ “মহারাজ ! আমি পাচক আমার নাম-বল্লব এবং 

আমি উত্তম ব্যঞ্জনপ্রনৃতি পাক করিতে পারি; অতএব মাপনি মানাকে পাক- 

কাধ্যে নিযুক্ত করুন” 1৭1 

(৫) দুষ্টেবব চৈনাং ন বিভাঁবয়ামাহং গন্ধব্বরাজজং যদি বা পুরদ্দরম্ ভা । (৬) বিরাট 

বাক্যেন তু তে প্রচোদিতাঃ- প্র, 'যখৈব বাজে বদনচ্চ্খাতা গির:-ভা। (৭)-পাশুবং স 

ভীমরূপ:--বা, **'পাগুবস্থদীনরপঃ-_র1 ম। 



৬৮ মহাভারতে বিরাট- 

বিরাট উবাচ । 
ন সুদতাং মানদ ! শ্রদ্দধামি তে সহত্রনেত্র প্রতিমে হি দৃশ্যাসে | 
শরিয়া চ রূপে চ বিক্রমেণ চ প্রভাসসে ত্বং নৃবরো নরেছিহ ॥৮॥ 

ভীম উবাচ। 

নরেন্দ্র! সুদঃ পরিচারকোহস্মি তে জানামি সুপান্ প্রথমং ন কেবলান্। 
আম্বাদিতা যে নৃপতে ! পুরাহভবন্ যুধিষ্িরেণাপি নৃপেণ সবদিশঃ ॥না 
বলেন তুল্যশ্চ ন বিদ্তে ময়া নিযুদ্ধশীলশ্চ সদৈব পাখিব ! | 
গজৈশ্চ সিংহৈশ্চ সমেযিবানহং স্দা করিষ্যামি চ তে নৃপ ! প্রিয়ম্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। মানং স্বাগমনেনৈব সম্মানং দদাতীতি মানদঃ। হে মানদ! তে তব, স্দতাং 

পাচকত্বম্, ন শ্রদ্দধামি ন বিশ্বসিমি । হি যম্মাৎ, ত্বং সহত্রনেজ্জপ্রতিম ইন্দ্রতুলা এব দৃশ্ঠাসে | 

কিঞ্চ তম, শিয়া দেহকাস্ত্যা, রূপেণ বশিষ্ঠাকারেণ, বিক্রমেণ আকা রস্থচিতপরাক্রমেণ চ, ইহ নরেষু 

নুবরো মনুষশেষ্ট এব প্রভাসসে 1৮। 
নরেন্দ্রেতি। হে নরেন্দ্র! অশ্মি অহং তে স্থদঃ পাচকরূপঃ পরিচারকে] ভূত্য:, ভবিতৃ- 

মিচ্ছামীতি শেষঃ | হে নৃপতে ! পুরা যুধিষ্িরেণ নৃপেণাপি, সর্ববশঃ সর্ব, যে মত্পক্কাঃ স্পাঃ, 

আম্বাদিত! অভবন্, তানেব স্থপান্ কেবলান্ অহং প্রথমং জানামি, ইতি ন। এতেনাহং পূর্ববং 

যুধিষ্টিরভবনে পাচক আসমিতি স্থচিতম্ 1৯॥ | 

কিং তছি অপরং জানামীত্যাহ -বলেনেতি । বলেন চ ময়] তুল্যঃ অন্থঃ কশ্চিন্ন খিছ্াতে | 

কিঞ্চ হে পাঁথিব! অহং সটৈব নিযুদ্ধশীলে! বাহ্যুদ্ধকরণম্বভাবঃ | “নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধে স্যাঁৎ” ইত্যমরঃ | 

অপি চ হে নৃূপ। অহম্, গজৈশ্চ সিংহৈশ্চ সহ, সমেঘিবান্ যুদ্ধায় সম্মিলিতঃ সন্, দৈব তে প্রিয়ং 

করিস্যামি। সমেযিবানিতি আঙপুর্বস্ত ইণ: কন্দো প্রয়োগঃ ॥১*। 
পা পপ পাপ পা পপ ০ উপল পা 

বিরাটরাজ। বলিলেন__“হে মানদ ! তুমি যে পাচক, ইহা আমি বিশ্বাসই করি 

না। কারণ, তোমাকে ইন্দ্রের তুল্য দেখা যাইতেছে এবং কান্তি, মৃত্তি ও বিক্রম- 
দ্বারা তুমি অত্রত্য লোকদিগের মধ্যে প্রধান লোকরূপেই প্রকাশ পাইতেছ” ॥৮॥ 

ভীম বলিলেন--“মহারাজ ! আমি আপনার পাচকভূত্য হইতে ইচ্ছা! করি। 

কেন না, নরনাথ ! পূর্বে যুধিষ্টিররাজাও আমার পক যে সকল স্মুপ (ডাল- 

তরকারিপ্রভৃতি) ভোঞ্ন করিতেন, সেইগুলিই ষে প্রথম কেবল আমি জানি, এমন 
নহে ॥৯। 

বলেও আমার তুল্য অন্ত কেহ নাই এবং রাজা! আমি সর্ধ্বদাই বাহুযুদ্ধ 

পপ ০৮০০০ পপ পলা পপ পা 

(৮) ন ন্থদতাং বল্লব!__বা বরাম। (৯), প্রথমঞ্চ কেবলান্__বাব রা আ, -*-প্রথমেন 
কেবলান্-ভা। (১*) বলেন তুলো ন হি__ভা!। 



পর্ববণি সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৯ 

বিরাট উবাচ। 

দদামি তে হন্ত বরং মহানসে তথাধিকুধ্যাঃ কুশলঞ্চ ভাষসে। 

ন চৈব মন্যে তব কণ্ম ত৭ সমং সমুদ্রনেমিং পরথিবীং ত্বমহাঁস ॥১১॥, 
যথা হি কামো৷ ভবতস্তথ! কৃতং মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ | 
নরাশ্চ যে তত্র সমাহিতাঃ পুরা ভবাংশ্চ তেষামধিপো ময়া কৃতঃ ॥১২।॥ 

ভার ওকৌমুদা 

দদামীতি। হস্তেতি খেদে। খেদশ্চ মহাজন নীচকাধো শিয়োগাধিতি ভাবঃ । তে তব, 

বরমভীষ্টং দামি । যথা চ তৃমূ, কুশলম্ আত্মানং পাঞ্কাধ্যে শিপুণং তাষশে, তথা ত্বং মহানসে 

পাকস্থানে, “পাকস্থানমহ!নপেশ ইতামর্ঃ,। অধিকুধ্যা শিধুকো ভব কিঞ্চ তিব তি কম 

পাককাধ্যম্১ সমং সদুশং যোগাং নৈব মন্তে । যেপ হি হম, সনুদ্রনোমং সাগরপধান্তাং পুথিবীম্ 

অহসি প্রাপ্ত, যোগ্য হসি ৪১১। 

যথেতি। ভবতো৷ যথা কামোহভিলাধ 'আশীত, ময়া তখৈব কতম। ইদানীং স্বম১ মে মম, 
মহানসে পাকগুহে, পুরস্কত অগ্রগনোো ভব অথ পুরস্কততং তাবং কিমিত্যাহ--লরা। ইতি। 

তঞ্র মহানসে চ যে নরাঃ,। পুরা পূর্বমূ, সমাহিতা ময়া স্থ।প ৬1 ভবাংশ্চ তেষামধিপো ময় 

কৃত; ॥১২॥ 

ভারঙভাবদাপঃ 

ন প্রাপ্রোমি 5৪--৫॥ অব্দ্ উক্কবান্, অচ্যুতো ধন, ফপনদত্। ন ৮বত হতি যোগাতক্কামু- 

দম্ ॥৬৪। হুর: পাককণ্কা, বলবো নাদতিত ৪৭ ১০৪ তিব কণ্ম ন ৭ সমং মন্তে ইতরকশ্মণেতি 

শেষ; । অতিমাজুধং কম্ম বদশীত্যথ: ॥১১--১৩৪ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ীয়ে ভারতভাব্দীপে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥48 

করিয়া থাকি; সুতরাং মহারাজ ! আমি যুদ্ধে হস্তা ও সিংহের সহিত মিলিত 
হইয়া সর্বদাই আপনার প্র্িয়কাধ্য করিতে পাগিব” ॥১০॥ 

বিরাটরাজা বলিলেন-__“হায়! আমি তোমার অভাষ্ট কাধ্য দান করিলাম। 

তুমি যখন আপনাকে পাককাধ্যে নিপুণ বলিতেছ, তখন ভুমি পাকগৃহেই নিযুক্ত 

হও।| তবে, আমি মনে করি যে, সে কাধ্য তোমার যোগ্য নহে ; তুমি সমুত্রপধ্যন্ত 

সমগ্র পৃথিবীর রাজ! হইবারই যোগ্য ॥১১॥ 

সে যাহা হউক, তোমার যেমন অভিলাষ ছিল, আমি তেমনহ করিলান ; তুমি 

আমার পাকগৃহে অগ্রগণ্য হও, অর্থাৎ আমি সেখানে পূর্বে যে সকল লোককে 
নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এখন আমি তোমাকে তাহাদের আধপতি করিলাম” ৪১২৪ 

(১১) তথ। হি কুরধ্যাঃ কৃশলং হি ভাবসে-বা ব ভা, **তধা চ কুধ্যাঃ কুশলং প্রভাবসে-- 

রাষম। (১২) যথা হি কাষস্তব ততখা কৃতম-ভ)। 



৭০ মহাভারতে 'বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তথা স ভীমো নিছিভো মহানসে বিরাটরাজ্ছে। দয়িতোহভ বদ্দঢম্ । 
উধাস রাজন! ন চ তং প্রথগঞজনো বুবোধ তত্রানুচরাশ্চ কেচন ॥১৩)॥ 

হতি ই্ামমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

পাগুবপ্রবেশে ভীমপ্রবেশো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 
2% 

অষ্টমোহধ্যায়ঃ | 
_2%2- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততঃ কেশান্ সমুতক্ষিপ্য বেল্লিতাগ্রাননিন্দিতান্। 

জুগুহ দক্ষিণে পার্খে মুদুনমিতলোচনা ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 

তথেতি | স ভীমঃ, তথ! তেন প্রকারেণ, মহানমে নিহিতো বিরাটেন স্থাপিতঃ সন্, ক্রমেণ 

বিরাটরাজ্! দৃঢ়ং সাতিশয়ং দয়িতঃ প্রিয়ঃ অভবৎ | হে রাজন! জনমেজয় ! উবাস চ ভীমন্তত্র 

বিরাটভবনে তন্থোৌ চ, পৃথগন্তো জনঃ, তং ভীমত্তেন ন বুবোধ চ, কেচন কেচিৎ অন্থচরাম্চ ন 

বুবুধুঃ ॥১৩॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ- নীলার রানির যাক 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুধীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি পাগুবপ্রবেশে সপ্মোহধ্যায়; ॥*॥ 
শি সপ 

অকস্মাৎ স্ত্রীলোকদর্শনেন স্ুবিধাবোধাদক্ছুনাদিভ্যঃ প্রাগব্রৌপস্ভেব প্রবিশতি, তদাহ--তত 

ইতি। ততঃ, অনিতলোচন! নীলনয়না দ্রৌপদী, সিংহদুষ্িন্ত।য়েন পরতঃ কৃষ্ণত্যেধিকারাৎ্, 
বেলিভাগ্রান্ কুঞ্চিতপ্রান্তভাগান্, অনিন্দিতান্ গাঢরুষ্চতয়া প্রশস্তান্, মৃদ্দন্ কোমলাংশ্চ কেশান্ 

সমুতৎক্ষিপ্য সমুত্োল্য, মন্তকপ্ঠৈব দক্ষিণে পার্শে, জুগুহ বানসা সংবৃতবতী মন্তকদক্ষিণপার্খস্থাং বেণা- 

কৃতকবরীং বস্ত্েণাবগুভ্তিতবতীতার্থঃ ॥১। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- রাজ! জনমেজয় ! ভীমসেন সেইভাবে .পাকগৃহে নিযুক্ত 

হইয়া ক্রমে বিরাটরাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন এবং তিনি সেখানে বাস 

করিতেন, অথচ অন্ত লোক বা তত্রত্য কোন অন্ুচরেরা তাহাকে ভীমসেনরূপে 

বুঝিত না৷ ॥১৩। 

€১৩)-**বিছিতো মহানসে-"দয়িভোহভবন্মহান্_প্র । * “***অষ্টমোহধ্যায়১-_প্র বা বরা 

ম। (১) প্রথমাঞ্ধাৎ পরম্ 'কুষ্ণান্ কুম্ষ্ান্ মৃদ্বন্ ঘীর্ঘান্ সমুদ্গ্রথ্য শুচিম্মিতা' ইত্যঞ্ধমধিকম্--প্র বা 

বরা মূ। 



পর্বরষণি অফ্টমোহধ্যায়ঃ। ৭৯ 

বাসশ্চ পরিধায়ৈকং কৃষ্ণং সুবিমলং মহশ্ | 
কৃত্বা বেশং হি সৈরিন্ধ্যাঃ কৃষ্ণা চ ব্যটরভুদা ॥২। 

তাং নরাঃ পরিধাবস্তীং জ্রিয়শ্চ সমুপাদ্রবন্। 

অপুচ্ছংশ্চৈব-তাং দৃষ্ট। কা ত্বং কিঞ্ চিকীধাঁন ॥৩॥ 
সা তানুবাচ রাজেন্দ্র! সেরিন্ধ্যহমুপাগতা। 

কম্ম চেচ্ছামি বৈ কত্তং তশ্ত যো মাং পুপুক্ষাত ॥8॥ 
তন্তা রূপেন বেষেণ শ্রক্ষয়া ৮ গিরা তথা । 

ন শ্রদ্দধুশ্চ তাং দাসামন্গহেতোরুপস্থিতামূ ॥৫॥ 

ভাক৬কৌবুদী 

বাস ইতি | কৃষ্ণ সা স্রোপদধা, হবিখলম্, কাত কষ্চবশন্, মহত বিশানক। এ ৯ৎ বালশ্চ পরিধায়, 

সৈরিক্ধ্যা প্রাঙকলক্ণায়। বেশং কুত্বা, তধা বা১র৬, পা জনধশন তন হত্য।শয়ত ৪॥ 

তামিতি । নবাঃ পুরুবা খ্রি ভাহ তাদ্ুশীন, পরিধাবনস্তীম হঙস্ততো! বিচরজ্ঠীম, তাং কক্কাং 

দট1 সমুপাধ্রবন্ উপাগচ্ছন্ অপৃচ্ছংস্৮, তং ক। কিঞ চিকীষলীতি ॥৩॥ 

সেতি। হে রাজেন্দ্র! সা কষণ তাশিত্যুবাচঅহং সোজা উপাগতা । যে জন: মাং 

পুপুক্ষতি অন্নমা্রদানেন পোষ্ট, মিচ্ছতি, ওষ্ঠৈব কণ্ম কর্তশৃমচ্ছামি ৪৪ 

তশ্যা হতি। তন্ঠাঃ কষায়াঃ, দালীবিলক্ষণেন কপেণ বেষেণ ঈক্ষমা কোমলয়। গিরা চ, তাম্, 

অন্নহেতোরুপস্থিতাং দাসীম্, ন শ্রদধুঃ ন বিশঙ্বহ: 1৫8 
1 পপ পপ লট রা পা জা ৮ তা নত 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--শাহার পর নালনয়ন। ফ্রোপদা অুন্ধর, কোমল ও 

কুঞ্চিতাগ্র কেশগুলিকে তুলিয়া মস্তকের দক্ষিণপার্শে বস্ত্রদ্ধারা আবৃত করিলেন /১৫ 
এবং তিনি অতিনিশ্মল, কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ একখানি বন্ত্র পরিধানপুর্্বক সৈপিষ্কার 

বেশ ধারণ করিয়। তখন বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২॥ 

সেই সময়ে স্ত্রা ও পুরুষেরা তাহাকে সেইভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার 

নিকট গেল এবং তাহাকে জিজ্ঞাস! কিল যে, “তুমি কে? কিহ বা করিতে ইচ্ছ। 

করিতেছ £” ॥৩॥ 
রাজশ্রেষ্ঠ! তখন দ্রৌপদী তাহাদিগকে বলিলেন _“আামি একটী সৈরিক্ধী 

আসিয়াছি এবং যিনি অন্মাত্র দান করিয়া আমাকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন, 

আমি ঠাহারই কাধ্য করিব” 8৪॥ 

(২)-.-মৃষলিনং মহৎ"বা বরা য ভা, কহ বেধস্ধ সৈরিক্ধ্যান্ততো| ব্যচরদার্তবং-বী ব বা, 

কুত্বা সৈরিক্বেষস্ত কষা ব্যচরদার্তবং-ভা। (৪)--*ঘে! মাং যুযুক্ষতি--ব! বর]ষ। (৫)**+ 

ন শ্রদ্দধত--বা বন্নান ভা। 



৭২ মহাভারতে বিরাট- 

বিরাটস্য তু কৈকের়ী ভার্্যা পরষসন্মতা । 
আলোকরয়ন্তী দদৃশে প্রাসাদাদ্দ্রপদাত্মজাম্ ॥৬| 
সা সমীক্ষ্য তথারূপামনাথামেকবাসসমূ। 

সমাহুয়াব্রবীন্তুত্রে ! কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্বাস ॥৭॥ 
সা তামুবাচ হে রাজ্ছি! সৈরিল্ধ্যহমুপাগতা | 
কণ্ম চেচ্ছামি বৈ কর্তৃং তন্ত মাং যঃ পুপুক্ষতি ॥৮। 

স্ুদেষ্ঠোবাচ। 

নৈবংবিধা ভবত্যেবং যথা বদসি ভাবিনি !। 

প্রেষয়ন্তী হি বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্ ॥৯। 

ভারতকৌমুদী 
বিরাটশ্রেতি | বিরাটশ্য রাজ্ঞঃ, পরমসম্মতা অতীবপ্রিয়তমা ভাধ্যা কৈকেয়ী কেকয়- 

রাজনন্দিনী নুদেষা, প্রাসাদাৎ প্রাসামারহ, নানার্দিশ আলোকয়স্তী, ভ্রপদাত্মজাম্, দূশে দদশ | 

খখয়ঃ খলু প্রায়েণৈব ব্যাকরণনিয়মং নানুবর্তন্তে ॥৬। 

সেতি। সা বি্রাটভাধ্যা, তথারূপাং তাদৃশীম্, অনাথাং রক্ষকপুরুষরহিতাম্, একবাসসঞ্চ 

দ্রোপদীং সমীক্ষ্য সমাহ্য় অব্রবীৎ্, হে ভদ্রে! ত্বং কা, কিঞ্চ চিকীধসি কর্ত,মিচ্ছসি ॥৭। 
মেতি। সা দ্রৌপদী, তাং রাজভাধ্যামুবাচ, হে রাজ্ছি! অহং সৈরিষ্ধী উপাগতা | যে। জনো 

শাং পুপুক্ষাতি পো, মিচ্ছতি, অহং তশ্ৈব কণ্ম কর্ত,মিচ্ছামি ॥৮ 

ভারতভা বদীপঃ 

তত ইতি। বেল্লিতাগ্রান আকুষ্চিতাগ্রান্, সমুতক্ষিপ্য বেণীকত্য ॥১৪ জুগুহে গোপিত- 

বতী ॥২-_-৩॥ যুধুক্ষতি যোজয়িতৃমিচ্ছতি । পুপুধতীতি পাঠে পোবয্িতুমিচ্ছতি ॥৪--৮॥ নৈবং- 
5 পপ পাপা পা পা পপ সপ ++ ৯১ ০০ 

তাহার রূপ, বেশ ও কোমলবাক্যে তাহাকে তাহারা অন্নের জঙ্ উপস্থিত 

একট! দাসী বলিয়। বিশ্বাস করিতে পারিল না ॥৫॥ 

বিরাটরাঞ্জার পরম প্রিয়তম! ভাষ্যা কেকয়রাঞনন্দিনী সুদেষ্কা। অট্টালিক। হইতে 

সকল দিকৃ দর্শন করতে থাকিয়া দ্রৌপদীকে দর্শন করিলেন ॥৬॥ 

তনি--তথাবিধা, অনাথা ও একবস্ত্রা ভ্রৌপদীকে দেখিয়া ডাকিয়া আনিয়। 

বলিলেন--“ভদ্রে | তুমি কে? কিই ব। করিতে ইচ্ছা করিতেছ ?” ॥৭॥ 

তখন দ্রৌপদী স্থদেষ্াকে বলিলেন-__-“রাজ্কি! আমি একটি সৈরিক্ত্রী আসিয়াছি 

এবং যিনি আমাকে পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহারই কাধ্য করিব” ॥৮॥ 

(৬)."বিলোকয়ন্তী দদূশে--ভা। (৮) জা! তামুবাচ রাজেন্দ্র বা ব রা ম ভা, -..ষে! মাং 
যুঘুক্ষতি-_ব। বরা ম। (৯) নৈবংরূপা ভবস্ত্যেব'.-প্রেষয়ভ্তীব-_বা বরা ম, ***প্রেহয়স্তি তু 

সভা । 



চে পর্ব অফ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ৭ 

গুঢগুল্ফ। সংহতোর্ত্িগম্ভীরা ষড় মতা। 
রগ] পঞ্চম রক্তেষু হংসগদ্গদতা'ঘণী ॥১০॥ 

স্ুকেশী স্ুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা । 

তেন তেনৈন রূপেণ কাশ্ণীবীব তরঙ্গমী ॥ ॥১১। 

ভারতকৌমুদা 

লেতি। হে ভাবিনি! প্রশশ্তম্বভাবে! ত্বং যথা য্ অং সৈরিদ্জীতি বাপ, এখংবিধ। 

ঈদুকৃহ লক্ষণ, দাসীঃ, বিবিধান্ বুন্ দাসাংশ্চ প্রেষয়ন্তী শ্রা, এবং ৩৭! শোরঙ্বাতাখ। নণ ভবাত, 

রাজভাধ্যাত্ৃশ্থৈব সর্বথা সম্ভবাদিতি ভাবঃ ৪৪1 

এবংবিধেত্যশ্তাখং বিবুশোতি_ গুঢ়েতি | গুঢ়া অস্পশস্থাদ্গ্প্ধা। গুল্ধা অনগ্রন্থয়ো মন্ত্াঃ সা, 
সংহতে পীবরতয়া পরম্পরং মিলিতো ডক যহ্থাঃ সা, ভিষু নাভি-স্ব তাব-ম্বরেধু গন্তারা শিষ্জা ফটুথ 

শুনদ্ব়-নিতত্বদ্বয়-নীসিকা-মনহঙ্্ উন্নতা উচ্চ, সন্কেষু পাগঅনকেযু পঞ্চ তষ্টাউতশ তপযুগণ- 

করঙপধুগলেধু শক রাক্তবণী, তথা হংস হখ গদ্গধত মধুর ভাবত হাত সা আবখবধা প্রায়েশৈর 

মহিধা ভবতাতি ভাবঃ॥১॥ 

হকেশীতি । শোভলাঃ কেশ যন সা) শোভলে শুনো যন): সাও হাম। শ্বামবণ, তখা 

পানৌ স্থুলৌ শ্রোণী নিতদ্বৌ পয়োধনে শুনো চ যথাঃ স।। তেন তেনৈব কেশত্াধিন। গ্ষপেণ। 

কাশ্মীরী কাশ্মীরদেশীয়া, তুরঙ্গমী ঘোটকীব প্াজসে । গকেশতাধিক* তরঈমীপক্ষেহপি মথাসস্তবং 

যোল্যম্ ॥১১॥ 

ভারত শাবি, 

বূপ। ত্বমসি, কিন্ত ধসান্ দাসীশ্চ প্ররেওয়ন্তীব বহনাং স্বনান্তপীতিথত ৪৯৪ লোঙ্টো ন বাহ 

নিগতো গুড়াবিত্যথঃ | নোচ্ছো গুল্ঘৌ পাপ্রন্থী যগ্যাঃ সা 'ঙথা, ত্রিগন্থীতা ত্রিষু শব্খবুক্চিনাতাধু 

গহনা । ধড়ুন্রতা যট্ম্থ নাপিকাক্ষিতযশ্রোত্রনথস্তনকক!টিকানু উদ্ঠানা। পঞ্চ স্থাপেযু 
পা্দপাণিতলনেত্রাস্তোষ্ঠজিহবানথেযু১ এতান্তেব সংজ্ঞগা পঞ্চ পত্ধাণি তেযু প্র হংপবদ 
গদ্গদং কি ফিুপতাক্ষযং মধুরং ৭। ভাষতে সা হং ইউাগনসাংতা ৪১০॥ ০৫৭ তেশ পসণেন 

2৩ পল বব ৭৯০ পাশ ০ কপ পা ৯৮০৭ ৭ ০০৮ ২ *শশাশি। 

স্থদেহতা বলিলেন__“ সংখ্বতাবে! এ এহপ্রকার মহিলা নানাবধ বন্থাঠর দাসদালাকে 

প্রেরণই করিয়া থাকেন; কিন্ত তু তুমি যেরূপ প বলিল, সেরূপ হন সা ॥৯॥ 

ও ০ নিয়; স্ত-যুগল, ৫ নাসিকা ও মন উন্ন$; সুন্দর চরণ রিনি 

করতলযুগল ও অধরদেশ রক্তবণ এবং বাক্য হংসের ম্যায় মধু ৪১০৪ 

তোমার কেশ ও স্তনযুগল সুন্দর, বর্স_শ্যাম এবং নিতম্ব ছুইটা ও স্তন ছুইটা 

স্থল; সুতরাং তুমি সেই সেই রূপে কাশ্মারদেশীয় ঘোটকীর ন্যায় শোভা 

পাইতেছ 8১১ রা 
পন ০ পরই কি আপ পাপ ক রা পক 

(১) নোচ্চগুলফা-_ _বাবরামতা। (১১): “তেন তেনৈৰ সম্পন্ন স্ব বাবরাম। 

বিরাট-১* (১) 



৭8 মহাভারতে বিন্বাট- 

অরালপক্ষমনয়ন বিশ্বোষ্ঠী তন্ুমধ্যমা | 
কন্দুগ্রীবা গুঢ়শিরা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা 8১২॥ 
কা ত্বং ব্রহ যথা ভদ্রে! নাদি দাসী কথঞ্চন । 

বর্মী বা যদি বা দেবী গন্ধববা যদি বাপ্নরাঃ ॥১৯৩। 

অলম্ুষা মিশ্রুকেশী পুগুরীকাথ মালিনী । 

ইন্দ্রাণী বারুণী বা ত্বং ত্বক্টধাতুঃ প্রজাপতে ॥১১।॥ 

কাকসজপ শত অঞজপ্ পপ এআ পক এও ৮৮৬ তন্ ২ তক৯১৮০০১১ ০৩৯ ক ১৬৩১৫ ৯৮৩ ০৩ হন কক সত ৩. পির প এ. ৬ আপস ভাত 

ভারতকৌমুদী 
অরালেতি। অরাপানি কুটিলানি পক্মাণি লোমানি যয়োস্তে তাদুশে নয়নে যন্তাঃ সা, 

বিদ্বৌ ফলে হব ওষ্টৌ যন্টাঃ সা, তগ্থঃ রুশো মধামঃ কটীদেশে। যন্তাঃ পা, কথুঃ শব্খ ইব গ্রীবা 
যস্তাঃ স।, গৃঢা গুধ্যা শিরা ধমন্যে। ঘন্তাঃ সা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা চ তম ॥১২। 

কেতি। হে ভদ্রে। ত্বং কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ, যখ। যেন দাসী নাসি$ঃ তেন জ্রুহি, 

ত্বং কা; কাচিদ্য্ষী বা, কাচিদ্দেবী যধি বা; গন্ধববণ বা, কাচ্িগলরা যদি বা ॥১৩৪ 

অঞ্মরত্তে বিকল্পয়েতি--অলম্থষেতি । অল্ুবাধীনি ৮ত্বাপ অন্পরসাং নাখানি। ইন্দ্রানা 

শচী, বারুণা বরুণপত্বী, ত&ুর্দেববিশেষন্ত, ধাতুঃ প্রজাপতেবা পত্বা ॥১৪। 

ভারতভাবদাপঃ 

মণ্দগগতিত্বাধিণা ॥১১॥  অবালে বক্রে রুষে বা পক্ণী যয়োস্তাদুশে শয়নে যস্থাঃ সা। তথা 

কুগ্রা শহ্ঘবৎ রেখায়াক্ষিতগ্রীথা। গুঢশিরা। গধানাড়িকা ॥১২-_-১৪॥ সৈরিক্ধা তিস্তা 
পাস পপ জাপা ৯০৯৭৮ ০ পান পপ পপ এপাশ পাপা, 5 ০৮ স্পা পপি আশ সিল ওলজাপাপী পি ০০ এপাশ পি পিপিপি পি পিএ পি শীত সদ এপি ৩ চে 

আর, তোমার নয়নের লোমগুলি বক্র, ওষ্টুগল বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবরণ, 
কটীদেশ কৃশ, গ্রীবাটী শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখান্বিত, শিরাগুলি গৃঢ় এবং মুখখানি পূর্ণ- 
চন্দ্রের ম্যায় সুন্বর ॥১২॥ 

অতএব ভদ্রে! তুমি কোন প্রকারেই দাসী নহ; নুতরাং বল--তুমি কে? 

কোন যক্ষী 1 না দেবী? না গন্ধববী, না অগ্নরা ? ॥১৩। 
কিংবা তুমি কি অলম্ুুষা, মিশ্রুকেশী, পুণতরীকা বা মালিনী! অথবা হস কি 

ইন্দ্র, বরুণ, ত্বষ্টা, ধাতা ব৷ প্রজাপতির পত্বী ?” ॥১৪॥ 

(১২) মরালপক্্নয়না-_ভা। ইতঃ পরম “শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎ্পলগন্ধয়। । 

শারদোৎপলসেবিন্তা রূপেণ সদৃশ শরিয়া ॥' অয়মধিক শ্সৌকঃ--প্র বাববাম। (১৩) ঙ্সোকাৎ 

পরম “দেবকন্তা তৃজঙ্গী বা নগরশ্তাধিদ্দেবতা । বিদ্ভাধরী কিন্নরী-বা যদ্দিবা রোহিণী ন্বয়ম্ ॥' 
ক্লোকোহয়ং কতিপয়পুস্তকে দৃশ্ততে । (১৪) পূর্বাধ্ধীৎ পরম্ “মেনকা সহজন্যা বা রস্ত। বাথ 
তিলোত্তমা ইত্যদ্ধম্-প্র। পরাদ্ধাচ্চ পরম্ “দেব্যে। দেবেষু বিখ্যাতান্তাসাং তং কতম। শুভে !: 

ইত্যপ্ধমধিকষ্--প্র বারা ম। 
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ডৌপছ্যবাচ। 
নাম্ি দেবী ন গন্ধববী ন যল্সী ন চ বাঙ্ষসী। 
সেরিন্ধী তু ভূজিষ্যান্মি সতামে হদব্রবীষি তে ॥১৫। 

কেশান্ জানাবু)পন্ষত্রং বিংষে সাধু বিলেপনথ্। 

গ্রথয়িষ্যামি চিত্রাশ্চ আজঃ পরমশোভনাত ॥১৬।॥ 

আরাধয়ং সত্যভামাং কৃঝ্স্থ্য মহিষীং প্রিয়াম্। 

কৃষ্ণাঞ্চ ভাধ্যাং পাশু,নাং কুরূণামেকম্ন্দবীমূ ॥১৭। 

তত্র তত্র চরাম্যেক। লভমানা স্থভোজনম্ । 

বাসাংসি ধাবচ্চ লভে তাবভ্তাবদ্রমে তথা ॥১৮॥ 

শারতকৌমুদা 

নেতি । অন্মি অহং দেবী স। এতেরন হজ্জাণ্যাধীনাং সর্বাসামের দেবীনামদবসাঞ্চ শিপাস:, 

অপ্নরসামপি দেবভোগাত্বেন পধেব্স্তভাবাৎ। ন গম্ধববা, ন ষক্ষা । ম্ভাবামান'ং বাক্ষপাং নিরন্াতি 

ন চরাক্ষপীতি। কিস্তহং সেনিন্ধী জদ্ধপা, ভুজিষ্যা কাচাৎ দাসী অস্মি এতপ্ে সত)ং ব্রবামি। 

“ভুজিষ্ত-পরিচারকাহ” ইতি দ্াসপধ্যায়ে অঅরঃ ॥১৫॥ 

অথ কা তে শিল্পবিদ্তা বিছত হত্যাই--কেশানিতি। অগ্ম্ অন্থাপায়াশ্ কেশান্, উপধগ্ধ 

স্কূং জানাশি ১ সাধু হশরম্ড খিলেপনৎ চন্দনাধিকম্, পিংষে পেগ মহামি । তথা চিতা 
নানাবিধাঃ পরমশোভনাশ্চ, শ্রদঃ পুষ্পমালান গ্রখরিষ্তামি। পিংষে হত্যাত্ুনেপধৎ গ্রথধাতোঃ 

পরত রাধধাতোশ্ চৌরাধিকত্বঞ্চাম্ ॥১ ৬ 

নঙ্ছ ত্বং কপূর্ববখাশীপিত]াহ-_আরাধয়শিতি। অহং পুর্ব, ক₹ফণন্ত প্রয়াং মাহযীং সঙ্াযভানান, 

এবণাং কুরুবংশ্তানাম, পাগুনাং পাগুবাপাম্জ ভাষ্যান্) একঘুপরীম অন্িতীয়হ্পরীস্, কষণং 

ভৌপদীঞ্চ, আরাধয়ং কেশসংক্কারাধিনা সতোধয়ম ॥১৭। 

অথ তন্ত্র তত্র কিং তে বেতনমাশীধিত্যাহ__তন্ছেতি । তি বধঃভবনে, তি পাণুবভবণে 

ড্রৌপদা বলিলেন-_-“রাজ্ঞি |! আ'ম-_দেবা, গন্ধাববী, যক্ষা বা পাক্ষপা নাহং কিছ 

সৈরিক্ধীরূপা দাসা ; হহা আমি আপনার নিকট সত্য বলিঠে।ছ ॥১৫॥ 

আমি কেশসংস্কার করিতে জানি, সুন্দর বিলেপন খনিতে পাগি এবং নানাবিধ 

পরমনুন্দর ফুলের মাল। গাথিতে জানি ॥১৬॥ 

আমি পুবেব কৃষ্ণের প্রিয়তমা নহিষী সঠ্যতানাদেধার এবং কুরুবংশীয় পাশুব- 

গণের মহিষী দ্রৌপদীদেবীর সেবা করিঙাম ৪১৭৪ 

(১৫ )***নাহ্রী ন চরাক্ষপী--বাবরাম তা; (১৬, কেশান্ জানান্যহং কত, নব বর 

ম, ""'জানামি সৎকর্থ ভা | পূর্ববাদ্ধাৎ পরম-_“মাল্পকোম্পলপদ্মানাং চম্পকানাং তথা শুভে !' 

ইত্যপ্ধমধিকম্-প্র বাবরাম। (১৮,"*চরাষ্যেবন্_ভা। 



৭৬ মহাভারতে বিরাট- 

মালিনীত্যেব মে নাম স্বয়ং দেবী চকার সা। 
সাহুমভ্যাগতা দেবি ! স্থদেষে, ! ত্বন্নিবেশনম্ ॥১৯॥ 

সুদেষোবাচ | 
মুদ্ধি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে। 
ন চেদিহ তু রাজ। ত্বাং গচ্ছে সর্বেবেণ চেতস! ॥২০॥ 
ক্ত্িয়ো রাজকুলে যাশ্চ ঘাশ্চেমা মম বেশ্মনি। 
প্রসক্তান্ত্বাং নিবীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
চ, স্থুভোজনং লতমানা এক] একাকিন্তেব চরামি স্ম। তথা যাবৎ যাবন্তি বানাংমি লভে তাবৎ 

তাবস্তিরেব রমে আনন্দামি;) নাধিকমারুষ্য নয়ামীতি তাবং। দ্বিতীয়স্তা বচ্ছবঃ অবধারণে । 

'যাবস্তাবচ্চ সাকল্যেইবধো মানেহবধারণে” ইত্যবায়বর্গে অমরঃ /১৮॥ 

নন্ত কিং তে নামেত্যাহ--মালিনীতি। সা প্রথমোক্তা সত্য ভাম! দেবী ম্বয়মেব যে মালিনীতি 

লাম চকার। হে সদেষ্ে দেবি! সাহং ত্বপ্লিবেশনং স্থাতুমভ্যাগতা ॥১০॥ 

মুদ্ধীতি। হে মাপিনি! ইহ ভবনে তু রাজা বিরাটশ্চে সর্ববেণ চেতলা ত্বাং ন গচ্ছেৎ 

নানরজ্যেৎ, তধাহং ত্বাং মুদ্ধি বাসয়েয়ং তছ্ছদাজ্িযেয়, অত্র মে সংশয়ে ন বিদ্যতে ॥২০। 

প্রিয় হতি। যাশ্চ গ্ব্িয়ো প্লাজকুপে রাজবংশে বর্তন্তে, ইমা যাশ্চ প্রিয়ো মম বেশ্মনি তিষন্তি, 

তাঃ সর্বা এব প্রসক্তাঃ তয্যাসক্তাঃ সত্যন্ত্াং নিরীক্ষন্তে। অতন্বং কং পুমাংসং ন মোহয়ে* অপি 

তু লর্বমে মোহয়েরিত্যখঃ ॥২১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

পদে প্রাক হ্যথে ব্যাথ্যাতে ॥১৫॥ কত্ত সংস্কত্ম ॥১৬। কৃষক ভাধ্যাং পাও্নামিতি 

দ্বাহুন শ্বশ্যারাধনং সম্ভবতীতি নেয়ং মুষোক্তিঃ ॥১৭--১৯॥ রাজা ত্বাং চেন্ন ইচ্ছতি তদা ত্বাং 

মুদ্ধি, বাসয়ে পরস্ত রাজা স্থাং সর্ধবণ চেতসা গচ্ছে স্পৃহয়েদেবেতি শঙ্ষে ॥২*॥ স্বাং স্ত্রীণামপি 
পিস 

আমি সেই সেই স্থানে ভাল ভাল খান্ভ পাইতাম, একাকিনী চলিতাম এবং থে 

কয়খান৷ কাপড় পাইতাম, তাহাতেই সুখী হইতাম ॥১৮॥ 

সত্যভামাদেবী নিজেই আমার নাম করিয়াছিলেন--মালিনী”। দেবি স্থদেষ্ে! 

সেই আমি আপনার বাড়ীতে থাকিবার জন্ত আসিয়াছি” ॥১৯। | 

স্থদ্বেষ। বলিলেন_-“মালিনি! এখানে রাজা যদি সমস্তটুকু মন দিয়া তোমাতে 
অনুরক্ত না হন, তবে আমি তোমাকে মাথায় করিয়াই রাখিব ; এ বিষয়ে আমার 

কোন সন্দেহ নাই ॥২০॥ | 

মালিনি! এই রাজবংশে যে সকল স্ত্রালোক আছে এবং আমার ঘরে 

(২) নো চেদিহ তু-ভা (২১):.*যাশ্চেমা বাজবেশ্টনি-প্র। 
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বক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্থা ষ ইমে মম বেশ্ানি। 
তেহপি ত্বাং সংনমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২২॥ 

রাজ! বিরাটঃ হৃশ্রোণি ! দৃষ্ট। বপুরমানুষম্। 
বিহায় মাং বরারোহে ! গচ্ছেত্বাং সর্বচেতলা ॥২৩। 

যং হি ত্বমনবদ্াঙ্গি! নরমায়তলোচনে !। 

প্রসক্তমভিবীক্ষেথাঃ স কামবশগো ভবেশ ॥২৪।॥ 

যশ্চ ত্বাং সততং পশ্যোৎ পুরুষশ্চারুহাসিনি !। 

এবং সর্ববানবগান্ছি ! স চানঙ্ষবশো তবে 0২৫॥ 

ভারতকোৌমুদা 

বৃক্ষানিতি। ইমে যে বৃক্ষা মম বেখ্নি অবতিটন্ে, তানবশ্থিহান্ বৃক্ষাংশ্চ পশ্তা। কে 
বৃক্ষা অপি ত্বাং সংনমন্তীব । অত্তস্ত্ং কং পুমাংসং ন যোহয়েঃ ॥২২॥ 

রাজেতি। হেস্থশ্রোণি' স্থন্দরনিতদ্ষে। হে বরারোছে । উত্তমরমণি । বিরাটো পাজ। 

তৰ অমান্থষং বপুদৃষ্1, মাং বিহায়, সর্বাচেতসা ত্বাং গচ্ছেৎ তয্যসরজোত ॥২৩॥ 

যমিতি। হে অনব্গ্যাঙ্গি! অনিন্দযগাত্বি! ছে আয়তলোচনে ! ত্বং যং হি নরম, 

প্রসক্তমাসকুদৃর্টিকং যথ! শ্যাত্তথ] অভিবাঁক্ষেথাঃ ; স এব নরঃ কামবশগো ভবেছ ॥২৪। 

ভারহভাবদীপঃ 
মোহকরী কিমুত পুংলামিত্যাহ-স্বিয় হতি ৪২১৪ বুক্ষানিতি । বৃক্ষ অপি ত্বাং দুই স্তন্কাঃ 
সন্তীতার্থঃ ॥২২-_২৩॥ প্রসক্ুম্ আসকিবুকং যথা স্াৎ তথ। ॥২৪॥ এবমনেনৈব স্ত্রীবৃক্ষ। দিত্তন্ধী- 

যে সকল স্ত্রীলোক পরিচারিকারূপে রহিয়াছে, তাহারা সকলেই আসক হইয়। 

তোমাকে দেখিতেছে ; সুতরাং তুমি কোন্ পুরুষকে মোহিভ না করিবে ?7১১। 

আমার বাড়ীতে যে সকল বৃক্ষ মাছে, সেঞ্লির প্রতি তুমি চাহিয়া দেখ ; 

সেগুলিও যেন তোমাকে নমস্কার করিতেছে ১ ক্মতএব তুমি কোন পুরুষকে মোহিত 

না করিবে ?॥২২।॥ 

স্থনিতন্থে! উত্তমরমণি ! বিরাটরাজা তোমার এই অলৌকিক মুত্তিখানি 

দেখিয়া, নিশ্চয়ই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্তটুকু মন দিয়া তোমাতে অন্নরক্ত 

হইবেন ॥২৩। 

অনিন্দ্যসুন্দরি! আয়তনয়নে ! তুমি অনুরাগের সহিত যে পুরুষকে দেখিবে, 

সেই পুরুষই কামের বশবর্তী হইবে ॥২৪॥ 

(২৫) গ্সোকাৎ পরম “অধ্যারোহেদ্যথ। বুঙ্ষান্ বধায়ৈবাত্মনো নরঃ1 রাজবেশ্মনি শলেখন্র ! 

রোহিতে স্যান্তথা যম প্র, 'রাঁজবেশ্সনি তে স্থক্ত ! নোহিতং স্তারথা মম বাব, তশগৃছে 

তু শ্তাতধা হম --বরাম। 



৭৮ মহাভারতে বিরাট 

যথ! কর্কটকী গর্ভমাধসে স্বত্যুমাতান | 
তথাবিধমহং মন্যে বাসং তব শুচিম্মিতে ! ॥২৬। 

দ্রৌপছ্যবাচ। 
নান্মি লভ্যা বিরাটেন ন চান্যেন কদাচন | 

গন্ধর্বাঃ পতয়ো মহাং যুবানঃ পঞ্চ ভাবিনি ! ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

য ইতি। হে চারুহাসিনি! হে সর্বানবগ্যার্গি! যঃ পুরুষশ্চ এবমীদ্শীং ত্বাং সততং 

পশ্যেৎ, ন চ পুরুষ: অনঙ্গবশো। ভবে ॥২৫॥ 

যথেতি। শুচি শুভ্রং নিশ্মলং বা ম্মিতং মৃহ্হাস্তং য্যা!: সা শুচিশ্মিত | হে শুচিম্মিতে । 

কর্কটকী যথা আত্মনে মৃত্যুং মৃত্াকারণীভূতং গর্ভম, আধতে দধাতি; তথাবিধম্, অহং তবাত্র 

বাসং মন্তে ; রাজা তব গ্রহণে মন্ম.তুসম্ভবাদিতি ভাব; ॥২৬। 

নেতি। হে ভাবিনি! প্রশস্তম্বভাবে! অন্মি অহম্, কদাচনাপি বিরাটেন ন, অন্টেন 

পুরুষেণ চ ন লভ্যা। যেন হি পঞ্চ যুবানো গন্ধর্বাঃ। মহৎ মম পতয়ঃ | এতেন গন্ধর্বাকার। 

যুবানঃ পঞ্চ পাণডব৷ এবাক্ষিপ্যন্তে। নস্ক তথাত্বে “পাগুবানামিহাযুঘ্যং শু কৌরবনন্দন 1” 

ইত্যাগ্যার্দিপর্রববিংশত্যধিকশততমাধ্যায়বচনজাতেন তর্দানীং পাওখানাং সপ্ততিতদা সন্নবর্ষ- 

বয়ন্কতায়া জ্ঞ/পিতত্বাৎ ভীমপৌত্রস্ত ঘটোৎকচাত্ুজন্ত অঞ্জসপর্বণঃ ভ্রোণপর্বণি যুদ্ধদর্শনেন 
তাদৃশবয়ঙ্কতায়া এব তেষাং সর্বথা সম্ভবাচ্চ কথং তেষাং যুবত্বম্, “কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্- 
যৌবনন্ধ ততঃ পরম” ইতি প্রায়শ্চিতততত্ধতস্বতেঃ “যেহজ্রিংশা যুবানঃ” ইতি শ্রাদ্ধবিবেক- 

টাকায়াং শ্রকষ্তধৃতস্থতেশ্চেতি চেম্ন “আফোড়শাস্তবেছ্ধলস্তরুণস্তত উচ্ততে। বুদ্ধ: স্সাৎ 

সপ্ততেরপ্ধং ব্ধাঁয়ান্ নবতেঃ: পরম্ ॥' হৃতি স্থত্যন্তরাৎ “যে 'যুবান আসগ্ডতে:” ইতি তত্র 

শ্রকষ্ণধুতাদেব স্বত্যন্তরাচ্চ তদানীমপি তেষাং যুবস্বোপপত্তেঃ। বস্ততস্ত পথ্যঃশনাদিন। 

যৌবনস্থিতেরেব যুবস্বমিতি সর্বসামঞ্ন্তম্। ইখমন্যত্রাপি জেয়ম্। অন্র মম পঞ্চ পতয় ইতি 
ভৌপদীবাক্যে স্থদেষ্ণায়। নিরদাডেত? রীতিঃ কচিৎ ক্ষচিদাসীদিতি প্রতীয়তে ॥২৭॥ 

০ "শপ পপ শপ্মপপপসন ৭-পপট পপ-০ আাপ আ৭: সী পস 

 চারুহাসিনি !  সব্বাঙ্গনুন্দরি ! আবার যে 7 পুরুষ সর্বদা তোমাকে দেখিবে, 
সেই পুরুষই কামের বশীভূত হইবে ॥২$॥ 

অতএব শুভ্রহাসিনি ! কর্কটকী (স্ত্রীজাতীয় কাকড়া) যেমন নিজের মৃত্যুর 
কারণ গর্ভ ধারণ করে, আমিও তেমনই তোমাকে রাখা মনে করি” ॥২৬ 

ভ্রৌপদী বলিলেন__“প্রশস্তত্বভাবে ! বিরাটরাজ। বা অন্ত কোন পুরুষ কখনও 
আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ, আমার পাঁচটি গন্ধর্বযুবক পতি 
রহিয়াছেন ॥২৭॥ 

পাস বা তার রাজ 

(২৭।**অন্তেন কথকন-__ভা, '*পঞ্চ ভামিনি [বা রামভা। 



পর্ব অফ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ ৭৯ 

পুত্রো গন্ধর্্বরাজস্য মহাসত্বস্থ কম্যচিশ |. 

রক্ষভ্তি তে চ মাং নিত্যং ছুঃখাচার! তথা ছাহম্ ॥২৮।॥ 

যো মে ন দগ্যাদুচ্ছিষ্টং ন চ পাদে প্রধাবয়ে। 
প্রীয়েরংস্তেন বাসেন গন্ধর্ববাঃ পতয়ো মম ॥২৯| 

যে৷ হি মাং পুরুষে! গুধ্যেদ্যথান্যাঃ প্রাকৃতাঃ স্ত্িয়ঃ | 
তামেব : ্ । ততো! বাত্রিং প্রবিশেদপরাং তন্ুম্ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
নন্চ সন্ধ তে পঞ্চ পতয়স্তেন কিমিতাহ-_পুজ্! ইতি । মহাপত্বন্ত মহাবলশ্য কল্সাচিৎ গন্ধরর- 

রাজশ্ত | পাণ্ডোরিতা।ক্ষিপ্যতে | পুত্রান্তে চ মম পয়ঃ, নিতাং সর্বদৈব মাং রক্ষস্তি। তহি ত 

কখমীদ্ুগ, বিচরসীত্যাহ _ছুঃখেতি । তথ! তথাপি অহ্ম্, দুঃখে দুংখকর আচার ঈদৃক্পরগৃহবাস- 

ব্যবহারে] যস্াঃ সা তাদৃশী হিঃ ব্রতরূপত্থাদিত্যাশয়ঃ ॥২৮। 
অথ কীদুশেন তব বাদেন তে গন্ধর্বাস্তব্াস্তীতাহ--য ইডি । ঘেো জনে মে, উচ্চিষ্টং 

তূকাবশিষ্টম, ভোজনায় ন দদ্যাৎ, পাদ চ ন প্রধাবয়েছ মন্্বারা ন প্রক্ষালয়েৎ, তেন তাদ্রশেন 
বাসেন মম গন্ধর্ধ!ঃ পতয়ঃ প্রীয়েরন্ তশ্মিন্ তৃস্বেযুং ॥২৯॥ 

যইতি। যো হি পুরুষ, অন্থাঃ প্রাক তাঃ সামান্তাঃ স্ত্িয়ো যথা, তথা মাম্, গুধোৎ্ আকাজেৎ, 

স পুরুষঃ, ততঃ কারণাৎ, তাং রাত্রিমেব, তন্তাং রাত্রাবেব, অপরাং তং দেহং প্রবিশেখ জিয়েতে- 

শার্থঃ, তৈর্ৎপতিভিবেব হননাদিতি ভাব: ৪৩০) 

ভারঙ্ভাবদীপঃ 

'ভাবচিহ্ষেন 1২৫৭ কর্কটী ফট্পাদবন্ জন্কঃ ॥২৭॥ মহাং মম, গন্ধর্বা ইতি দেবতাংশজত্বা- 

দমান্ুষত্বমাত্রং বিবক্ষিতমূ, 'অতিমান্থষকশ্মাণ ইতাথঃ ॥২৭॥ গন্ধর্বতুলো। রাজা গন্ধর্বরাজঃ 

পাতুস্তশ্সেতি গৃঢ়োহভিসন্ধিং। ছুখা ছুংখবতাতি অতিছুখদা চাহং পরপত্বীত্বাৎ্। আরা 

নিংহীব পিংহী পরৈরুনাক্রযণীয়া । “আরঃ পুংসি তরোর্ডেদে তথা কর্কটদংছ্রিণে।2? ইতি মেধিনী। 

আরশবাদদদ্ততাৎ ত্িয়াং টাপ.। হ্বয়মের তক্ষুত্রতাহম্ীতি ভাবঃ| ছুঃখাচারেতি ক্লেশ- 

কালোহয়ং কিয়ান্ মমান্তীতি দর্শপ্রত্তি ॥১৮--২৯৪ পরাং তম্তং প্রবিশেদধিত্যনেন পরপোকং 
শর... পচ কাপ ৮০ পারার. প০+ ৯০ জপ *.এ 0০4০১ পক ১০০ কাপ অপর জপ. “জা -+ পরাগ জপ পপ" শা বক ৬০৮ ৮. ৩ লজ এ পক পপ ৮ পপ সপ 

ঠাহারা কোন মহাবল গন্ধব্রববাজের পুত্র এবং ঠাহারাই আমাকে সর্বদা রক্ষা 

কনেন। তথাপি আমি, ত্র বলিয়া এই ছুখকর আচার পালন করিতেছি 1১৮। 

যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দেন না, কিংবা আমনাদ্রারা পাদপ্রক্ষালন করান না, 

ঠাহার সেইরূপ বাস করানেই আনার পতি গন্ধেররা সন্ধুষ্ট হন ॥১১। 

তা'র পর, ষে পুরুষ অন্য সামান্ট স্ত্রীলোকের শ্থায় আমাকে লাভ করিতে হচ্ছ! 
করে, সে পুরুষ সেই রাত্রিতেই অন্য দেহে প্রবেশ করে (অর্থাৎ আমার পতিগণ- 

কর্তৃক নিহত হয়) ৪:০1 রি 
শীল পাপ পা তপন? 

০ সর ০ এ ক সপস্পা কা জারজ না সপ 

(২৮)-*ছেংখদার। তদ। হৃহুম্ _ বা, --ছুঃখাচারা তথা মহম্_-ভা। (২৯) ঘো মে দদাতি 
নোচ্ছিউম্..-গন্ধর্বন্তে চ মে বলদপিতাঃ প্র, শ্রীয়েধছ্েন _তা। 



৮০ মহাভারতে 

ন চাপ্যহং চালয়িতুং শক্যা কেনচিদঙ্গনে 11 

দুঃখশীলা হি গন্ধর্ববা বলবন্তশ্চ মে প্রিয়াঃ | 

প্রচ্ছন্নাশ্চাভিরক্ষস্তি তে মাং নিতং শুচিস্মিতে ! ॥৩১। 

স্থদেষ্গোবাচ। 

এবং ত্বাং বাসয়িষ্যামি যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি | 

নচপাদৌ ন চোচ্ছিষ্টং "্প্রক্ষ্যসি ত্বং কথঞ্চন ॥৩২॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবং কৃষ্ণা বিরাটন্ত ভাধ্যয়া পরিসান্ত্বিত। | 

উবাস নগরে তন্মিন পতিধণ্মবতী সতী । 

ন চৈনাং বেদ তত্রান্যস্তত্েন জনমেজয় ! ॥৩৩॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

পাণগুবপ্রবেশে দ্রৌপদীপ্রবেশো নাম অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 

অথ ন্বমেব চেৎ প্রলোভিতা পুরুষান্তরে রজ্যপীত্যাহ _নেতি। হে শুচিশ্মিতে ! অঙ্গনে ! 

উল্নমন্ত্রি। কেনচিদপি পুরুষেণ প্রলোভয়তা! অহং চারিত্রাৎ চালয়িতৃঞ্চ ন শক্যা । নন কতে 
পতয়ে। গন্ধবর্বা ইত্যাহ-_ছুংখেতি | ছুংখশীলা ছুঃখসহনম্বভাবাঃ, অতএব প্রচ্ছন্না গুপ্াঃ, বলবন্তশ 

তে মে প্রিয়া গন্ধরর্বাঃ, নিতাং মামতিরক্ষস্তি। ফট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৩১। 

এবমিতি । হে নন্দিনি! পুক্সি! এবং সতি, ত্বং যথা ইচ্ছসি, তথৈব ত্বাং বাসয়িস্তামি । 

ত্বং কথঞ্চনাপি কশ্তচিদপি পাদো চ ন উচ্চিষ্টঞ্চ ন শ্রক্ষ্যসি ॥৩২॥ 

ভার হতাবদীপঃ 

গচ্ছেদেবেত্যুক্তম ॥৩০। তেহপি ছুখশীলা: কেনগিন্নমিত্তেন ছুখং সহস্থীত্যথং । বলবস্তশ্চ তে 
প্রিয়াশ্চ ॥৩১। হে নন্দিনি । স্থখদে 1 0৩২-- ৩৩৪ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিবাটপব্ৰবণি নৈপকণ্ীয়ে ভারতভাবদীপে অগ্রমোহধ্যায়: ॥৮॥ 
শা পিপি জা 

এবং শুত্রহাসিনি ! শ্রেষ্ঠনহিলে ! কোন পুরুষই আমাকে প্রলোভন দেখাইয়। 
বিচলিত কাঁরতে পারে না। আর, আমার সেই গন্ধর্বপতিগণ বলবান্ ও 

হুঃখসহনক্ষম ; তাই তাহারা গুপ্ত থাকিয়াই সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন”? ॥৩১॥ 

 স্ুদেষ্া বলিলেন--“নন্দিনি! এমন হইলে, তুমি যেমন হচ্ছ! করিতেছ, 

তেমনভাবেই আমি তোমাকে রাখিব। তুমি কোন্প্রকারেই কাহারও চরণ বা 

উচ্ছিষ্ট স্পর্শও করিবে না” ॥2২॥ 

সপ পপস্পিীপপ্পপপশপসাা। 

(৩১)---ছুঃশীলান্তে হি গদ্ধর্বাঃ-- ভা, তৃতায়ান্ধং নাস্তি-_-ভা। (৩২.***প্রক্ষসি ত্বং কথঞ্চ” 

-বা। (৩৩) ্বিতীক্লাঞ্ধং ভা নাস্তি | * ***নবযোহ্ধ্যায়ঃ-_প্র বাবরাম। 



নবমোহধ্যায়ঃ | 
চিনি 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

সহদেকোহপি গোপানাং কৃত্ব! বেশমনুতমমূ। 
ভাষাঞ্চেষাং সমাস্থায় বিরাটমুপয়াদথ ॥১॥ 

গোষ্ঠমালাছা তিষ্ঠস্তং ভবনস্য সমীপতঃ। 

রাজাথ দৃষ্ট। পুরুষান্ প্রাহিণোজ্জাতবিন্ময়ঃ ॥২। 
থ ৫ এ % রাহা শাবি পাখার এ ও প্র পথ করার গজ ১ আর ওক এড ও ও পপ এ হা বা এ এ গা উল ক সদ বত 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। হে জনমেজয় ! বিরাটশ্য ভার্্যয়া, সৃদেষয়।, এবমিখম, পরিসান্তিত৷ আশ্বা- 

সিতা, রুষ্ণা দ্রৌপদী, পতিধন্মবতী পাতিব্রাত্যধর্মশালিনী সতী, পতীনাং পাগবানাং সাঙ্গিধ্যা- 
দেবেতি ভাবঃ, তশ্মিন নগরে উবাস। কিন্ত তত্র চ অন্যো জনঃ, এনাং স্রৌপদীম্, তত্বেন 

স্রোপদীরূপতয়া, ন বেদ ন জানাতি স্ম। বট্্পাদোধ্য়ং শ্লোক: ॥৩৩। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি পন্মুভূষণ-শ্রহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভ্টাচাধধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বাণি পাগ্ুবপ্রবেশে 
অষ্টমোহধ্যায়: ॥*॥ 

সা 9ক১- 

আাপাপ ০ কক পা কচ ও এ+ রা আখ জা আট ক ছি ৬ তক জকিগঞ্জ 

অথ সহসা গোষ্ঠং প্রতি রাজ্ঞে দৃষ্টিপাতমবেক্ষ্য সহদেবঃ প্রবিবেশ, তদাহ-__সছেতি। অথ 

সহদেবোহপি অন্ুত্তমং পূর্ণতয়া শ্রেষ্ঠং গোপানাং বেশং কৃত্বা, এষাং গোপানাম্, অপতভ্রংশবহুপাং 

ভাষাম্, সমাস্থায় অবলম্ধয চ, বিরাটমুপয়াৎ্। অড়ভাব আর্য: ॥১। 

গোষ্ঠমিতি। অথ ভবনশ্ত সভাগৃহশ্ত সমীপতঃ সমীপে, গোষ্ঠং গোস্থানমাসান্ত তিঠন্তং 

সহদেবং দৃ্। রাজা অনৃ্পূর্ব হন্দ রপুরুষদর্শনাৎ জাতবিম্বয়ঃ সন্, পুরুষান্ কিস্করান্, প্রাহিপোৎ 

তমানেতুং প্রেরিতবান্ ২৪ 

বৈশম্পায়ন, বলিলেন-_-মহারাজ জনমেজয়! বিরাটমহিষী মুদেষা! এইভাবে 

আশ্বস্ত করিলে, দ্রৌপদী পতিব্রতা থাকিয়াই সেই রাজধানীতে বাস করিতে 

লাগিলেন ; কিন্তু অন্য কোন লোকই সেখানে তাহাকে দ্রৌপদী বলিয়া জানিতে 

পারে নাই ॥৩৩॥ 
১2 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__তাহার পর সহদেবও সুন্দর গোপবেশ ধারণ এবং 

গোপভাষ! অবলম্বন করিয়া বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইতে চলিলেন ॥১ 

তৎপরে সহদেব, সভাভবনের নিকটবর্তী গোষ্ঠে যাইয়া দাড়াইলে, রাজ। 

তাহাকে দেখিয়। বিস্মিত হইয়া তাহাকে আনিবার জগ্ত কতিপয় ভৃত্যকে প্রেরণ 

করিলেন ॥২। 

বিরাট-১১ (১২) 



৮২. মহাভারতে বিরাট 

তমায়াস্তমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাজমানং নররধভমূ। 

সমুপস্থায় বৈ রাজ। পপ্রচ্ছ কুরুনন্দনম্ ॥৫॥ 
কম্থয বা ত্বং কুতো বা ত্বং কিং বা তাত! চিকীর্সি | 
নহি মে দৃষ্টপূর্বব্্ং তত্বং ব্রহি নরর্ধভ ! ॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

সম্প্রাপ্য রাজানমমিত্রতাপনম্ডতোহব্রবীম্মেঘমহৌঘনিস্বনঃ | 
বৈশ্যোহম্মি নান্নাহমরিষ্টনেমিগোসংখ্য আসং 7 ॥৫॥ 

চির 
তমিতি । ততো রাজা, ভ্রাজমানং শোভমানং নরর্ধতং তং কুরুনন্দনং সহদ্েবম্, আয়ান্ত- 

মতিপ্রেক্ষ্য, ভ্রাজমানত্থাৎ নরর্ষভত্বচ্চ হ্বয়মেবোপস্থায় কিঞিদ্গত। পপ্রচ্ছ ॥৩। 

কষ্ঠেতি। হে তাত! বস! ত্বং কম্য বা লোকঃ, কুতো বা আগত:, ত্বং কিংবা 

চিকীর্ধসি। হে নরর্যভ! তং মে ময়] নহি দৃষ্টপূর্বঃ ; তত্তস্মাৎ তং পৃষ্টাবিষয়ান্ ব্রৃহি ৪৪$ 
সমিতি । ততঃ, মেঘমহোৌঘস্ত মেঘরাশেরিব নিশ্বনো গম্ভীরঃ স্বরে] যন্ত সঃ, অধিজ্রতাঁপনঃ 

পরস্যপঃ সহদেবঃ, রাজানং সম্প্রাপ্য উপস্থায় অব্রবীৎ। অহং বৈশ্ঠঃ নামা চ অরিষ্টনেমির শ্মি, 

অরিষ্টয়োর্গবাং শুভাশুভয়োঃ নেমিঃ প্রান্তশ্চরমপরীক্ষক ইতি বুযুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। কুরুযু পাগুবাঃ 

কুরুপাগুবান্তেযামূ। পাগুবাস্তরব্যাবৃত্তযর্থ কুরুপদম্। গা গবাং শুভাগুভলক্ষণানি সঞচট্টে পরীক্ষ্য 
ব্রবীতীতি গোসংখা আসম্ ॥৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

সহদেব ইতি । উপযাৎ উপায়াৎ ॥১--৪॥ বেশে রূপাস্তরপ্রকাশনং কর্ম যশ্য স বৈশ্যুঃ | 

অরিষ্টনেমিঃ অপ্রতিহতচক্রোহম্মীতি গৃঢ়োহভিসন্ধিঃ | কুরুপুক্গবানাং পাগুবানাং মধ্যে 
গোসংখ্যঃ গে! ইতি ইন্ট্রিয়বাচিত্বাৎ পঞ্চানাং সংখ্য। যস্) স গোসংখ্যঃ পঞ্চসংখাঃ পঞ্চম ইত্যর্থঃ 

তখন স্ুন্দরমৃত্তি নরশ্রেষ্ঠ সহদেব আসিতেছেন দেখিয়া রাজাই তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন__/৩॥ 

“বস! তুমি কাহার লোক ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? ফিইবা 

করিতে ইচ্ছা কর? আমি ত পূর্বের তোঁমাকে দেখি নাই ; অতএব নরশ্রেষ্ | তুমি 

এই সকল বিষয় বল” ॥81 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__তাহার পর মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরশালী পরস্তপ সহদেব 
রাজার নিকটে যাইয়া বলিলেন--“আমি--বৈশ্য, আমার নাম-_“অরিষ্টনেমি এবং 
আমি কুরুবংশীয় পাগুবগণের গো-পরীক্ষক ছিলাম ॥৫॥ 

পপ মস 

(€)"*"কুরুপুঙ্গবানাম্- প্র বাণব্রা ম। 

১১১১১১১১১১১ 



পর্ববশি নবষোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৩ 

বস্তং ত্বয়ীচ্ছাষি বিশাং বরিষ্ঠ ! তান্ রাজপুত্রান্ নহি বেসি পার্থান্। 
ন শক্যতে জীবিতুমপ্যকন্মণ! ন চ ত্বদন্যো মম রোচতে নৃপঃ 1৬। 

বিরাট উবাচ। 

ত্বং ব্রাহ্মণ বা যদি বাসি ক্ষত্রিয়ঃ সমুদ্রনেষীশ্বররূপবানসি | 

আচক্ষ। মে তত্বমমিত্রকর্ষণ ! ন বৈশ্যকণ্ম ত্বয়ি বিদ্ভাতে সমম্ ॥৭। 
কম্াসি রাজ্জঞো। বিষয়াদিহাগতঃ কিঞ্চাপি শিল্পং তব বিদ্যাতে কৃতম্। 
কথ তবমন্মান্থ নিবৎস্যসে সদা বদন্ব কিঞ্চাপি তবেহ বেতনম্ ॥৮1 

৩৩৮৩৪ ৬এক নব বভনাগপ্চরিগকতণন্কা়ড ৬ রও রক খত ররর কর ররর ইত ৮৩ রনিডিড কও জ৪৩৬ ৪৩ নডক্চও জনকের ৪ ০ততত $তত৬ড ৪৪৩৮৪৩২৪৬৭২ ৪৪৩৩ ০৩৪৮৭৩৫৪৭৬৩ ৭৪৩ক ৪০৪৪৪৬০৬৪৪৩ ৪৩৪৬৮৩৭২৩৬এক৪ হডড হও ভতভঞতরাওভকগরড রা 

বন্তমিতি | হে বিশাং মন্থম্যাণাং বরিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ | “দ্ধ! বিশো বৈশ্যমন্থজৌ” ইতামরঃ | অহং স্বপমি 
তবান্তিকে, বসন্ত বাসং কর্তমিচ্ছামি। হি যন্মাৎ, তান্ রাজপুত্রান্ পার্থান্ পাগুবান্, ন বেসি 

ই্দানীং ক গতা ইতি ন জানামি। অকর্ধণাপি নিন্দিতবৃত্ত্যাপি জীবিতৃৎ ন শক্যতে। স্বদন্তো নৃপশ্চ 
মম ন রোচতে ৬ 

ত্বমিতি | স্বং ব্রাহ্মণো ব ক্ষত্রিয়ো যদি বা অসি। কিঞ্চ সমুদ্রনেমেঃ সমুদ্রপধ্যস্তায়াঃ পৃথিবা। 

য ঈশ্বরঃ পতিঃ তশ্যেৰ রূপমস্তান্তীতি স তাদৃশঃ অসি । অন্তর প্রশংসায়াং বন্ধ; । অতএব “ন কর্ধ- 
ধারয়ান্মত্বর্থায়ো বন্ুত্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকর£” ইতি নিষেধস্কাবিষয়ঃ, বহ্ত্রীহিণ গ্রশংসার্থশ্য 

প্রতিপাদগ্িতূমশক্যত্বাৎ। তদেতৎ প্রপঞ্াভিহিতমন্াভির্নৈষধচরিতটীকায়াং মালতীমাধব- 
টীকায়াঞ্চ । হে অমিত্রকর্ষণ ! পরম্তপ ! ত্বং মে তত্বং যাথার্থযম্, আচক্ষ,ভ্রহি স্তয়ি বৈশ্যকর্্ঘ, 

সমং সদৃশং ন বিদ্যাতে ॥৭। 

কম্যেতি। ইহ ইদানীং ত্বং কন্্া রাজ! বিষয়াদ্দেশাৎ আগতোইসি, কৃতং শিক্ষিতং কিং 

শিল্পঞ্কাপি তব বিদ্যতে । কথং কেন প্রকারেণ বা ত্বম, অস্থান্থ অন্মদন্তিকে, নিবংস্কসে? ইহ সদা 

তব কিং বেতনমপি চ দাতব্যম্, তৎ সর্বং বদদ্থ ৪৮1 
কপার পি পা পপ? পি পা আপ পাপা পপর 48০ পাপ পা ৯ ০ ফা ২৪৯৮৫৭৬ হ? পিএ আবার ৯০০4 ০ জাত ৯ 

নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, সেই 
রাজপুত্র পাণ্তবেরা যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা! জানিতে পারিতেছি না ; নিন্দিত 

কর্ম্মদ্বারাও জীবিকানির্্বাহ করিতে পারি না এবং আপনি ভিন্ন অন্য রাজার নিকটে 

থাকাও আমার অভিপ্রেত নহে” ॥৬। 

বিরাটরাজা বলিলেন-_“তুমি ব্রাহ্মণ কিংব! ক্ষত্রিয়ই বটে । কেন না, তোমার 

রূপ সম্রাটের তুল্যই দেখতেছি; অতএব পরস্তপ! তুমি আমার নিকট এই 
সকল বিষয় সত্য বল। বৈশ্বের কার্য তোমার পক্ষে উপযুক্ত নহে ॥৭॥ 

তুমি এখন কোন্ রাঁজার দেশ হইতে আসিয়াছ? কোন্ শিল্পবিষ্ঠা তোঞ্ধর 

(৬)..তান্ রাজসিংহান্-প্র বাব রা ম। (৭)."ব্রবীছি কিঞ্কাপি-ভা। 



৮৪ মহাভারতে বিরাট- 

সহদেব উবাচ। 

পঞ্চানাং পাণুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠে। ভ্রাতা যুধিতিরঃ | 
তস্যাষ্টশতসাহত্রা গবাং বর্গাঃ শতং শতম্ ॥২॥ 

অপরে দশসাহআ! দ্বিস্তাবন্তস্তথা পরে । 

তেষাং গোসংখ্য আসং বৈ তস্তিপালেতি মাং বিছুঃ ॥১০॥ 
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যচ্চ সংখ্যাগতং গবাম্। 
ন মেহস্ত্যবিদিতং কিঞ%ি সমস্তাদ্দশযোজনম্ ॥১১॥ 

ভাঁরতকৌমুদা 
পঞ্চানামিতি। পঞ্চানাং পাতুপুত্রাণাং মধ্যে জ্োষ্টো ভ্রাতা যুধিষ্তিরঃ ৷ তশ্য যুধিষ্িরন্য, গবাং 

বর্গাঃ সংঘাঃ, অষ্শতসাহআা অষ্টলক্ষসংখ্যকাঃ সম্তি ; ক্ষচিৎ কচি, তেষামপি শতং শতং 
ভবতীত্যর্থ:, ক্রয়াদিভিবিতি ভাবঃ ॥৯1 

অপর ইতি। অপরে উক্তন্ত্রীগবীভিন্না: পুঙ্গবা দশসাহম্রাঃ, তথা পরে তদন্াবিধাঃ, পুক্ষবাঃ 

তাবস্তে। দ্বিঃ বিংশতিসাহত্রা ইত্যর্থ:, তন্য যুধিষ্টিরস্টাসন্িতি শেষঃ, তেধাং পুষ্গ বানাম্, গাং শুভা- 

শুভবাচং সঞ্ষ্টে ব্রবীতীতি গোসংখ্য আসম্। তত্রত্জন! মাং তন্তিপালেতি নায় বিছুর্জানস্তি 

স্ম। তন্তিং গবাং ততিং সমৃহং পালয়তীতি তস্তিপালঃ, পৃষোদরাদিত্বান্কারাগমঃ । অবিষ্ট- 

নেমিরিতি পিতৃকৃতং প্ররুতং নাম পূর্বমুক্তং তস্তিপালেতি তু পারিভাঁষিকমিতি ন বিরোধ: 7১০ 

ভূতমিতি। গবাম্ উভয়বিধানামেব, ভূতমতীতম্চ ভব্যং বর্তমানম্, ভবিস্তচ্চ, সথলক্ষণং 

দুর্লক্ষণঞ্চেতি শেষঃ, সমন্তাদ্ঘশযোজনং যাবৎ, যচ্চ গবাং দৃশ্যমানানামদৃশ্মানানাঁং বেতি ভাবঃ, 

সংখ্যাগতং সংখ্যাপ্রাপ্ধিঃ, তেষু সর্েষু কিঞ্দিপি মে অবিদিতং নান্তি ॥১১। 

ভারতভাবদীপঃ 

৫॥ তান্ রাজসিংহান্ বর্থমানকালে রাজমূর্দস্থান্, ন বেদ্সি নোপলভে | ্বঁ ধস্ত ইতি- 
বদিশেষণাদর্শনাদিশি্টাদর্শনমুক্তমিত্যদোষঃ ॥৬__৯॥ গোসংখ্যো গবাং পরীক্ষকঃ তন্তিপালঃ 

শিক্ষা করা আছে? তুমি কিভাবে আমার নিকট বাস করিবে? এবং সর্বদ! 

তোমাকে এখানে কি বেতন দিতে হইবে? তাহা বল” ॥৮| 

সহদেব বলিলেন-__“পাচজন পাওুপুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন-__ুধিষ্টির ; 
স্বাহার আট, লক্ষ গরু আছে ; মধ্যে মধ্যে তাহার শত শত গুণও হইয়া থাকে ॥৯1 

তন্তিন্ন দশসহত্র বৃষ এবং অন্যবিধ বিংশতিসহত্র বৃষ তাহার ছিল ? সেগুলির 

শুভলক্ষণ ও অশুভলক্ষণ আমি বলিতাম এবং তত্রত্য লোকেরা আমাকে “তস্তিপাল' 

ধলিয়া জানিত 8১০ | 

(১*)-"তস্রিপালেতি মাং বিুং--প্র । (১১) হত প্রসঙ্গাগতং গবাম--ভা। 



পর্ববণি নবমোহ্ধ্যায়ঃ | | ৮৫ 

গুণাঃ স্্বিদিতা হাসন্ মম তস্ত মহাত্বনঃ | 
আসীচ্ষ স ময়! তৃষ্টঃ কুরুরাজো যুধিঠিরঃ ॥১২। 

ক্ষিপ্রং হি গাবো বহুল। ভব্ধন্ত ন তাস্ত্র রোগো৷ ভবতীহ কশ্চিত। 

তৈস্তৈরুপায়ৈবিদিতং ময়ৈতদেতানি শিল্পানি ময়ি স্থিতানি ॥১৩॥ 
বৃষভানপি জানামি রাজন! পুজিতলক্ষণান্। 
যেষাং মুত্রমুপাত্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১৪। 

॥ বিরাট উবাচ। 

শতং সহত্রাণি সমাহিতানি বর্গস্ বর্গস্ বিনিশ্চিতানি। 

পশৃন্ সপালান্ ভবতো দদাম্যহং ত্বদাশরয়া মে পশবো ভবাস্হ ॥৯৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
গুণ ইতি। মন গুণ! উতৎকরাঃ, তশ্ত মহাত্মনো ঘুধিষ্টিণন্ত স্থবিদিতা হি আসন্। অতএব 

চ স কুরুরাজো যুধিষ্ঠির; ময়! তুষ্ট আসীৎ ॥১২। 

ক্ষিপ্রমিতি | যথা গাবঃ ক্ষিপ্রং শীত্রমেব বহুলা! ভবন্তি, যথা চেহ তাহ গোষু, কশ্চিদপি রোগো 

নভবতি। তৈশ্তৈগু রুশ্ু্রধাধিতিরুপায়ৈঃ, এতন্সয়া বিদিতম। এতানি শিল্পানি তথিগ্া ময়ি 

স্থিতানি ॥১৩। 

বুধতানিতি। প্রাগেব ব্যাখ্যাতমিদম্ ॥১৪। 

ভারতভাবদীপ: 

বচনকরঃ ॥১*॥ সংখ্যাগতং পরীক্ষায়ামবগতম্ ॥১১--১৪॥ সমানো বর্ণো যেষাং তে সবর্ণাঃ 

ব্ণশ্য বর্ণেন বিমিশ্রিতাশ্চ পাটলাদয়: বিভক্ত্যলোপ আর্যঃ, সবর্ণাশ্চ বর্ণবিমিশ্রিতাশ্চ তাংস্তৎ- 
পপ পপ পপ এ আতা পপ পাপা জপ 

আর, গোসমূহের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যে সকল ম্ুলক্ষণ বা হুর্লক্ষণ এবং 

সকল দিকে দশযোজনপধ্যন্ত গোসকলের যে সংখ্যা থাকে, ইহার কোন বিষয়ই 

আমার অবিদিত নাই ॥১১। 

আমার এই সকল গুণ সেই মহাত্মা! যুধিষ্টিরের স্ুবিদিত ছিল; তাই সেই 
কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আমাদারা সন্ত ছিলেন ॥১২ 

আর, যাহাতে গোসকল বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে গোসমূহের কোন রোগ না হয়, 

সেই সেই উপায়ে আমার তাহা জানা আছে। আমার এই সকল শিল্পবিষ্া 

আছে ॥১৩। 

রাজা! আমি, মুলক্ষণযুক্ত বৃষগণকেও চিনিতে পারি, যাহাদের মুত্র আত্রাণ 

করিয়াই বন্ধ্যা স্ত্রীও সন্তান প্রসব করিয়া থাকে” 8১91 , 
পপ পিসিবি ০ 

(১৩)"'ন গোষু রোগঃ-_ভা,-*ভবতীহ কম্চন_বা) (১৫)*"*সবপর্বণচ্ট বিমিশ্রিতান্ গুশৈঃ 

বাব রা ম,*বরন্ত বর্ণন্ চ নিশ্চিতা গুপৈ:- ভা,**ভবতে দগামাহম_র1 ম। 



৮৬ | মহাভারতে 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তথ! স রাজ্ঞা বিদিতো বিশাংপতে ! উবাস তত্ব সুখং নরেশ্বরঃ | 
ন চৈনমন্যেহত্র বিদুঃ কথঞ্চন প্রাদাচ্চ তন্মৈ ভরণং যথেস্লিতম্ ॥১৬।॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 
পাগুবপ্রবেশে সহদেবপ্রবেশো। নাম নবমোহধ্যায়ঃ 1০ *% 

ভারতকৌমুদী 
শতমিতি। বিনিশ্চিতানি একৈকপ্রকারতয়! নিক্ূপিতানি, বর্গন্ত বর্গশ্ত গবাদিপশূনামেকৈক- 

মুখস্ত, শতং সহম্লাণি লক্ষাণি, সমাহিতানি মৎপণ্ডশালান্ু স্থাপিতানি সম্তি। অহম্, পাালৈস্ততৎ- 

পালকৈঃ সহেতি সপালাস্তান্, তান্ পশুন্, ভবতো দদামি পালনাগর্থমর্পয়ামি । ইহ ইদানীং মে 
পশবঃ, ত্তদাশ্রয়াস্বদধীন1 ভবস্ক ॥১৫। 

তথেতি । হে বিশাংপতে ! জনমেজয় ! নরেশ্বরো। নরশরেষ্ঠ:, স সহদেবঃ, রাজ্জ। বিরাটেন, তথা 
পশ্টবিশেষজ্ঞত্বন বিদিতঃ সন্, তত্ব বিরাটভধন এব স্থুখমুবাস। কিন্তু অত্র বিরাটভবনে, অন্তে 
জনা কথঞ্চনাপি, এনং সহদেবম্, ন বিছুঃ সহদেবত্তেন ন জানস্তি ক্ম। তশ্মৈ সহদেবায়, যথেপ্সি- 

তম্, ভরণং বেতনাদিকং প্রা্দাচ্চ বিরাটঃ ॥১৬ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকোৌ মুধদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি পাণুবপ্রবেশে নবমোহধ্যায়ঃ ॥*॥ 

- ১৯১ 

ভারতভাবদীপঃ 
তদ্গুণৈরুপলক্ষিতান্ ॥১৫॥ রাজে! রাজ্যকর্ড.ঃ বিশাংপতেঃ প্রজাপালকন্ত ভরণং বেতনম্ ॥১৬॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধবণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৯॥ 

বিরাটরাজা বলিলেন “এক একপ্রকার বলিয়৷ নির্দিষ্ট পশুগণের এক একটা 

যুখের এক এক লক্ষ করিয়া আমার ভিন্ন ভিন্ন পশুশালায় স্থাপিত আছে ; পালক- 

গণের সহিত সেই পশুগণকে আমি তোমার হাতে দিলাম ; এখন আমার পশুগণ 

তোমারই অধীন হউক” ॥১৫। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_রাজ। ! নী সহদেব সেইভাবে বিরাটরাজার বিদিত 
হইয়া সেইখানেই স্থুখে বাস করিতে লাগিলেন । সেখানে অন্ে তাহাকে কোন 

প্রকারেই চিনিতে পারে নাই এবং বিরাটরাজ। তাহাকে ইচ্ছানুরূপ বেতনাদি 

দিতেন 8১৬ 

(১৬) মুখী নরেশ্বরঃ-তা। ৬ “*"'ঘশমোধধ্যায়+--প্র বাববাম 



দশমোহধ্যায়ও। 
---০ক১--- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
" অথাপরোহদৃশ্যত রূপসম্পদা স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎ পুমান্। 

প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুগুলে দীর্ধে চ কন্দু পরিহাটকে শুভে ॥১॥ 
বহুংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ “বমুচ্য মুদ্ধজান্ মহাভূজো বারণতুল্যবিক্রমঃ | 

গতেন ভূমিং হৃভিকম্পয়ংস্তদা বিরাটমাপাদ্য সভানমীপতঃ ॥২। 
তং-প্রেক্ষ্যঃরাজোপগতং সভাস্থলে ব্যাজ্াৎ প্রতিচ্ছন্নমরি প্রমাথিনম্ 

বিরাজমানং পরমেণ বঙ্চসা স্থতং মহেন্্রম্ত গজেন্দ্রবিক্রমমূ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথাজ্ছুনোহপি রাজ: সভাসদাঞ্চ দৃষ্টিমাসাহ্যৈব প্রবিবেশ, তর্দাহ-_অথেতি । অথ প্রাকার- 

বপ্রে, প্রাচীরমূপগতমৃত্তিকাতুপে, রূপসম্পদ্দা বিশিষ্ট, দীর্ঘে বিশালে, কুগুলে কর্ণকুগুলযুগলম্, কথ, 
হস্তয়োঃ শহ্ধবলয়দ্বয়ম্, শুভে শুভলক্ষণে, পরিহাটকে পরিত এব শ্বর্ণময়ে বাহ্বোঃ কেমুরে চ, 

প্রতিমুচ্য পরিধায় স্থিত ইতি শেষ, অতএব স্ত্রীণামলঙ্কারধরঃ, অপরঃ বুহৎপুমান্ বিশালপুক্লব:, 

অনূশ্যত রাজ্ঞা সভাসত্তিষ্চ ॥১। 

বহুনিতি। মহাভূজ:, রাবণন্ত হস্তিনস্তল্যো বিক্রমে যস্ত সঃ, স বৃহৎ্পুমান্, বহুংশ্চ দীর্ঘাংশ্চ 

মু্ধজান্ কেশান্, বিষুচ্য ক্থলয়িত্বা, গতেন গমনেন দ্মিমভিকম্পয়ন্ সন্, তদা বিরাটং তন্ঠিপথ- 

মাসাস্ত, সভাসমীপতঃ তন্থাবিতি শেষঃ ॥২॥ 
পাস পাপা সস পপ ৯২০ সপ পপ সপ স+ কপ পা পক পালা শসা পি পক ০০০০ কপ আপ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তদনন্তর বিরাটরাজা ও তাহার সদস্যেরা প্রাচীরমূলে 

আর একটি রূপবান, দীর্থাকৃতি ও স্ত্রীলোকের অলঙ্কারধারী পুরুষকে দেখিতে 
পাইলেন ; তাহার ছুই কর্ণে ছুইটী বিশাল কুগুল, ছুই হস্তে হুইটা শঙ্খবলয় এবং 
ছুই বাহুতে ছুইটা স্বর্ণকেয়ুর ছিল ॥১॥ 

মহাবানু ও হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী সেই পুরুষ দীর্ঘ ও প্রচুর কেশগ্চলিকে মুক্ত 

করিয়া দিয়া এবং পাদভরে ভূমি কম্পিত করিতে থাকিয়া, বিরাটরাজার দৃষ্টিপথে 

আসিয়া সভার নিকটে দাড়াইল ॥২॥ 

(১)-*স্িত্ব/ চ বপ্রে--ত1। (২) বাহু চ দীর্ধান্ প্রবিকীধ্য মৃর্ধজান্_-বা ব রাম, বহুংশচ 

দীর্ধা-্চ বিকীর্ধ্য_-ভা-..বারণম্তবিক্রমঃ_ প্র ভা,.--গত্যৈব ভূমিম_বা। (০)-.মভাতলে 
সত্রপ্রতিচ্ছন্ধম-_ প্র,.-*বস্জপ্রতিচ্ছন্গম্__বা,”*বিত্রামানম্-.মহৈ্্ন্ত ঘা ধরাগতম্ব _ভা। 



৮৮ মহাভারতে বিরাট- 

সর্ববানপুচ্ছচ্চ সমীপচারিণঃ কুতোহয়মায়াতি পুরা ন মে শ্রুতঃ। 
ন চৈনমূ চুবিদিতং তদ! নরাঃ স বিশ্রিতো বাক্যমিদং নৃপোহব্রবীতু 18॥ 

(যুগ্াকম্) 
সন্বোপপন্নঃ পুরুষো৷ মনোরম: শ্যামে। যুবা বারণযৃথপোপমঃ। 
বিমুচ্য কম্ব, পরিহাটকে শুভে বিমুচ্য বেণীমপিনহা কুগুলে 1৫। 
অী স্থকেশঃ পরিধায় চান্যথা শোভেত ধন্বী কবচী শরী যথ| | 

আর যানং পরিধাবতাং ভবান্ হবরৈঃ সমন ভবিতা ময়া সম: ॥৬। 
ভারতকৌমুদী 

তমিতি। রাজা বিরাটঃ, ব্যাজাৎ ক্লীবচ্ছলাৎ, প্রতিচ্ছন্নং গ্রচ্ছন্নাঞ্জুনরূপম্, অবিপ্রমাথিনং 

শত্রদমনকরম্ পরমেণ বর্চসা৷ তেজসা বিরাজমানম্, গজেন্দরবিক্রমম্, তং মহেস্ত্স্ত সৃতমঞ্ছনম, 

সভাস্থলে উপগত, প্রেক্ষ্য, সমীপচারিণঃ সর্ধান্ জনান্ অপূচ্ছৎ। কিমপুচ্ছর্দিত্যাহ--পুর1 মে 
ময়! ন শ্রুতঃ ন দৃষ্টশ্চায়ং জনঃ, কৃত আয়াতি। তরদা তে নরাশ্চ এনমঞ্জুনং বিদিতং নোচুঃ। 

পরন্ধ স নৃপঃ, বিশ্মিতঃ সন্, ইর্দং বাক্যমব্রবীৎ্ ॥৩-_-৪॥ 

সত্বেতি। হে ভদ্র! ভবান্ খলু বারণবৃথপোপম: হস্তিযৃখপতিতুল্য£ সন্বোপপক্ো বলবান্, 
মনোরমঃ সন্দরঃ, শ্যামঃ শ্ামবর্শশ্চ, যুবা পুরুষঃ ; অথ চ হস্তয়োঃ কম্ব, শঙ্ঘবলয়দ্বয়মূ, বাহ্বোশ্চ 

শুভে পরিহাটকে হ্বর্ণকেয়ুবদ্ধয়ম্, বিমুচ্য পরিধায়, বেণীং বিমূচ্য লম্বীকৃত্য, কর্ণয়োশ্চ কুগুলে, অপিনহ্ 
বন্ধা, বর্থত ইতি শেষ: ॥৫॥ 

০০ 

ভারতভাবদীপঃ 

অথেতি। অরৃশ্ঠত দুষ্ট: । রূপসম্পদা উপলক্ষিতঃ। প্রাকারবপ্রে স্থিতৈঃ তৎসমীপে 
বা স্থিতোধদৃশ্তত দুষ্ট: | প্রতিমুচ্য পরিধায় দীর্ঘে কুগুলে তাণ্টকে। কন্ুনাং শঙ্ধানামুপরি 
কথ, পরিহাটকে কনকময়ে বলয়ে চ পরিমুচ্য ॥১॥ দীর্ঘান্ মুর্ধজান্ বাহ্ চ প্রবিকীর্ধ্য প্রসার্ধ্য 

গজেন্দ্রবিক্রমী ও শক্রদমনকারী মহেন্্রপুত্র অঞ্জুন ক্লীববেশে প্রচ্ছন্স থাকিয়া 
মহাতেজে শোভিত হইয়! সভার প্রান্তে আসিয়। দীড়াইলে, বিরাটরাজ। তাহাকে 
দেখিয়া নিকটবর্তী সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“এই লোকটাকে আমি 
পুর্ব্বে দেখিও নাই, শুনিও নাই; এ-কোথা হইতে আসিল?” তখন সেই 
লোকেরা বলিল--“ইহাকে আমরা চিনি না” । তখন রাজা! বিস্মিত হইয়া! এই কথা 
বলিলেন-__1৩-_-৪॥ 

“ভদ্র! তুমি হস্তিযুখপতির ম্যায় বলবান্, সুন্দর এবং শ্রামবর্ণ যুব পুরুষ ; 
অথচ তুমি-_ছুইটা শঙ্খবলয় ও সুন্দর ছুইটা ব্বর্ণকেয়ুর পরিধান করিয়া, বেণী ছাড়িয়া 
দিয়া এবং ছুইটা কুগুল ধারণ করিয়৷ রহিয়াছ | ॥৫1 

(৪) নবানপুচ্ছৎ সঃ...স বিশ্দিতে! বাক্যমিদং জগাঁদ হ---ভা,***সবিদ্বয়ম-বা বরা ম। 
(৫€) সর্বোপপন্নঃ--ভা, পুরুযোহমরোপমঃ--বা ব রা ম। (৬) শিখী কেশ" 

শোতদ্ব-প্র, শিখী সুকেশ:...সুশোত ধন্বী--ব! ব, শধী স্থকেশং.--হুশোভ ধন্থী--রা ম। 
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বৃদ্ধে। হহং বৈ পরিহারকামঃ সর্ববাংশ্চ মত্স্াংস্তরসাভিপালয় | 
নৈবংবিধাঃ ব্লীবরূপা ভবস্তি কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মতিঃ ॥৭। 

অর্জুন উবাচ । 

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি ভদ্রোহন্মি নৃত্যে কুশলোহস্মি গীতে । 
্বমুত্তরায়ৈ পরিদত্স্ব মাং স্বয়ং ভবামি দেব্যা নরদেব ! নর্তকঃ ॥৮॥ 

খাটি এজ বক 

ভারতকোৌযুদী 
শরত্বীতি। ভবাংস্ক, অন্তথা এতদন্তপ্রকারং বেশং পরিধায়, ত্রত্বী মালাবান্, স্থকেশঃ ধনী 

কবচী শরী চ সন্, যানং রথমারুহা, পরিধাঁবতাং যুদ্ধায় ভ্রবতাং যোদ্ধণাং মধ্যে যথা শোভেত, 

তথা এতেন বেশেন নেতি শেষঃ | যেন হি ত্বম্, স্বরৈর্দেবৈত, সম: সমানঃ, অথবা ময় সমো 

ভবিতা! ৬1 

বৃদ্ধ ইতি । অহং হি বৃদ্ধ:, অতএব পরিহারকামং রাজ্যািত্যাগেচ্ছুঃ । তেন চ ত্বম্, তরসা 
বলেন, সর্ববান্ মত্স্তান্ মতশ্তদেশমভিপালয় ৷ নম্বহং ক্লীবঃ কথং রাজ্যং পালয়ামীতাযাহ-_নেতি। 
এবংবিধা ঈদ্লগাকার] জনাঃ, কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ, ক্লীবর্ূপা ন ভবস্তি, ইতি মে মতি: 

প্রতিভাতি স্ফুরতি ॥৭॥ 
গায়ামীতি। অহং গায়ামি, নৃত্যামি, অথ চ বাদয়ামি। যেন খম্বহমূ, শৃত্যে ভদ্রে। 

নিপুপোহম্মি, গীতে চ কুশলে। দক্ষোহন্মি। বাদনকৌশলশ্তাপ্ুপলক্ষণম্। অতএব হে নরদেব ! 
রাজন! তং শ্বয়মেব মাম্, উত্তরায়ৈ তদাখ্যায়ৈ নিজকন্যায়ৈ, পরিদৎম্ব অর্পয় শিক্ষকত্থেন 

নিযোজয়েত্যর্থ: | তথাত্বে চাহম্ উত্তরায়। দেব্যা নরকে ভবামি ॥৮॥ 

তুমি অন্ঠরূপ বেশে মালা, বদ্ধকেশ, ধনু, বাণ ও কবচ ধারণ করিয়া রথারোহণ- 

. পুর্ববক যুদ্ধযাত্রী যোদ্ধাদের মধ্যে যেমন শোভ। পাইতে, এ বেশে সেরূপ শোভা 

পাইতেছ না। কেন না তুমি দেবতাদের তুল্য বা আমার তুলাই হইবে ॥৬। 

আমি বুদ্ধ হইয়াছি ; সুতরাং রাজ্যপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছি; 

অতএব তুমি আপন বলে সমস্ত মতস্াদেশ পালন কর। ঈরৃশাকার ননুষ্যেরা কোন 

প্রকারেই নপুংসক হইতে পারে নাঁ, ইহাই আমার ধারণা” ॥৭% 
অজ্জন বলিলেন_-“'নরনাথ ! আমি-নৃত্য, গীত ও বাগ্য করিয়া থাকি । কেন 

না আমি-নৃত্য, গীত ও বাদে নিপুণ; অতএব আপনি স্বয়ং আপনার কন্যা 

উত্তরার নিকট আমাকে অর্পণ করুন ; আমি সেই উত্তরাদেবীর নরক হইব ॥৮1 

(+)-*.পরিহাতুকামঃ-বা। ব,***পরিহর্থ.কামঃ£--ভা। (৮)+*পরিধৎভ্ব প্র," প্ুদিশক্য- 

বাবরাম। 

বিবাট-১২ (১২) 



৯০ মহাভারতে বিরাট- 

ইদহ্য রূপং মম যেন কিন্ত তত প্রকীর্তয়িষ্যে ভুশশোকবন্ধনমূ। 

রৃহন্গলাং মাং নরদেব ! বিদ্ধ বৈ সথতং স্থতাং ব! পিতৃমাতৃবজ্জিতাম্ ॥৯| 
বিরাট উবাচ । 

দদামি তে হস্ত বরং বৃহন্নলে ! সুঠাঞ্চ মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশীঃ | 

ইদস্ত তে কণ্ম মং ন মে মতং সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমহ্সি ॥১০॥ 
 বৈশম্পায়ন উবাচ। 

বৃহমলাং তামতিবীক্ষ্য মস্যরাট কলাম নৃত্যেধু তখৈব বাদিতে । 
ডানার নিশম্য চ স্থিরং ত৩$ নিন উ্ুনসর্জ তাম্ ॥১১॥ 

ক ০০ ঠক সস ৪ ৯ পপি ক কব ক বক 

ইর্মিতি। কিন্তু যেন কারণেন মম ইদং রূপং ক্লীবসং জাতম, ভৃশশোকবর্ধনং তব, 
প্রকীর্তয়িষ্ে অবসরে বক্ষ্যামি। হে নরদেব! ত্বং মাম্, নাক্সা বৃহস্মলাম্, পিতৃমাতৃবজ্জিতং স্থতম্ 

আত্মনঃ পুত্রম, তথাবিধাং স্থতাং বা বিদ্ধ, ক্লীবত্বাদিত্যাশয়ঃ 1৯1 

দর্দামীতি ; হুস্তেতি হর্ষে। হর্ষশ্চ তাদৃশনৃত্যািশিক্ষকলো কলাভাৎ। হে বুহননলে ! 

তে তব, বরমভীষ্টং শ্রিক্ষককণ্ম দর্দামি । ত্বং মে সুতাঞ্চ, যাশ্চ-তৎসখাস্ত।দৃশীশ্চ, নর্থয় নৃত্যাদিকং 

শিক্ষয় । ইদস্ত কণ্ম তে সমং যোগ্যম, মে ন মতম্। যেন হি ত্বং সমুদ্রনেমিং সমুদ্রপধযস্তাং 

পৃথিবীং প্রার্চমর্থসি ॥১*॥ 

বৃহর্দিতি। ততঃ, মৎ্স্রাট বিরাটঃ, তাং বৃহন্নলাম, কির লক্ষণার্দিন] ক্লীবতয়। পরীক্ষ্য, 

অন্ত অজ্জুনশ্তাপি মুখাৎ, স্থিরং নিশ্চিতম্, অপুংস্্ং ক্রীবত্বঞ্চ নিশম্য, কলাম গীতাদিষু নৃত্যেযু 

তথৈৰ বাদিতে বিষয়ে তততদ্বিষয়শিক্ষণার্থমিত্যথঃ:, কুমারীপুরে কন্তান্তঃপুরে তাং বুহঙ্গলাম্, 

উৎসসঙ্জ প্রেরয়ামাস ॥১১॥ 

.ম্মপপপ পপপসা শ ০০৭ াসজা পপ পপ পা, ৬৩ চর পাক 

তবে, যে কারণে আমার এই ক্লীবত্ধ জগ্মিয়াছে, অত্যন্ত শোকবদ্ধক সেই বৃত্তান্ত 

আমি অবসরক্রমে আপনার নিকট বলিব; কিন্তু এখন আপনি ইহাই জানিয় 

রাখুন যে, আমার নাম-_“বৃহন্নলা” এবং পিতৃমাতৃহীন আমি আপনার পুত্র বা 
কন্তা” ॥৯॥ 

বিরাটরাজ। বলিলেন-__-“ভাল, বৃহন্নলা £ আমি তোমাকে তোমার অভীষ্ট কাধ্যই 
দিলাম ; তুমি--আমার কন্যা উত্তরাকে এবং যাহার! তাহার তুল্য-_সেই কন্তাদিগকে 

নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করাও । তকে, এই কাধ্য তোমার যোগ্য নহে, তুমি সমুত্রপর্যস্ত 

সমগ্র পৃথিবীই পাইবার যোগ্য ইহা আমি মনে করি” ॥১০॥ 

(৯)*"*কিং তব প্রকীর্ডয়িত্বা-_-বা বরাম। (১১) প্রথমার্ধাৎ পরমূ্ “সংমন্তথ্য রাজা বিবিধৈঃ 
স্বমঞ্জিভিঃ পরীক্ষ্য চেনং প্রমদ্ধাভিরাশ্ড বৈ ইত্যদ্ধং--বা ব রা ম,*-"কুমারীপুরমুখ্সসজ্জ্ তম্-_ভ1। 
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স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং স্ৃতাং বিক্লাটস্থা ধনঞীয়ঃ প্রভুঃ | 

সধীশ্চ তন্তাঃ পণ্চারিকাঃ শুভাঃ প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাগুবঃ ॥১২। 
তথা স সত্রে” ধনঞ্জয়োহবসৎ প্রিয়াপি কুর্ববন্ সহ তা.ভরাত্মবান্। 

তথা চ তং তত্র ন জজ্জিরে জনা বহিশ্চর! বাপ্যথবাস্তরেচরাঃ ॥১৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপ থপ 
পাগুবপ্রবেশে অর্জনপ্রবেশে। নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। প্রভুঃ ধেধ্যপ্রভাববান্ স ধনগ্য়ন্চ, বিরাটশ্ত সৃতামুঝরামূ, তশ্ডাং পরিচার্িকাঃ 

সমস্তাচ্চারিণীঃ সীশ্চ, গীতবাদিতং শিক্ষয়ামাস 7 স পাগবো ধনঞয়ঃ ক্রমেণ তাসাং প্রিয়শ্চ বভৃব। 
অঞ্জুনঃ খলু স্বর্গে চিত্রসেনাদ্গী তাদিকং শিশিক্ষে ইত্যািপর্ববণি দ্রব্যম্ ॥১২। 

তখেতি। আত্মবান্ ধৈধ্যবান্ স ধনঞ্য়ঃ, তথা তাদুশেন, সত্্রেণ ক্লীবতয়া স্ত্রীশিক্ষককৈতবেন 

“সত্রমাচ্ছাদনে যজ্ে সদাদানে চ কৈতবে” ইতি বিশ্বঃ, তানাং প্রিয়াণি কুর্ববন্, তাভিঃ কন্যাভিঃ সহ 

অবসৎ। তন্ত্র চ, বহিশ্চর1 অথবা অন্তরেচর] অপি জনা, তমজ্জুনম, তথা অঞ্জুনত্বেন, ন জঙ্রিরে 

ন জঞাতবন্তঃ ॥১৩। 

হুতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ শ্রহরিদালসিদ্ধান্ত বাগীশভট্রাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকোৌমুদধীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি পাণ্ুবপ্রবেশে দশমোহধ্যায়ঃ ॥*8 
সপ্পা ও সত সপ 

ভারতভাবদীপঃ 

॥২-_-৬। পরিহারকামঃ অমাত্যেযু বাজ্যতারং ন্তপ্তকামঃ ॥৭॥ দেব্যা উত্তরায়াঃ 8৮॥ যেন 

হেতুনা ইর্দং রূপং মম জাতং তৎকীর্তনং তব নিকটে ব্যথং শোককরং চেত্যথঃ ॥৯॥ তে সমং 

্বদারুত্যা যুক্তং ন ইতি মে মম মতম্॥১০॥ অপুং্ং ীবত্বম নিশম্য আপোচা ॥১১--১২৪ 

০ পপ ০০০» পপ পা পাপ বি ০ পা এ পপ আপ এরা) রা 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর বিরাটরাজ। সেই বৃহন্নলাকে নপুংসকভাবে 

বিশেষ পরীক্ষ। করিয়া এবং তাহার নিকটে নিশ্চিতভাবে তাহার নপুংসকত্ব শুনিয়া, 
বৃত্য, গীত ও বাগ শিক্ষা দিবার জন্য কল্ঠান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন ৪১১৪ 

ধৈধ্যশালী অজ্জুনও বিরাটরাজার কন্তা। উত্তরাকে এবং তাহার সহচরী সুলক্ষণা 
সখাদিগকে নৃত্যগ্গীতাদি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন ; ক্রমে তাহাতেই তিনি ঠাহাদের 

প্রিয় হইয়া উঠিলেন ॥১২। 

(১২),"পরিচারকান্তথা তখোচিতান্তানপি তত্র পাণ্ডবঃ_-ভা। (১০)-*ধনঞ্কয়ো্বসন্-_-বা 
ৰরাম। * “*'একাদশোহধ্যাপ*-প্র বাবরাম। 

শা তল সস 



একাদশোহধ্যায়ত। 
চিত 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
অথাপরোহদৃশ্যত পাঁগুবঃ প্রভৃবিরাটরাজ্ঞ! বিবুধোপমাকৃতিঃ | 
তমাপতন্তং দদৃশ্ডঃ পৃথগ জনা বিযুক্তমন্রাদিব সূর্ধ্যমগুলম্ ॥১॥ 
স বৈ হয়ানৈক্ষত তাংস্ততস্ততঃ সমীক্ষমাণঞ্চ দদর্শ মতস্থারাট্র | 
ততোহত্রবীত্তাননুগানমিত্রহ! কুতোহয়মায়াতি নরোহমরপ্রভঃ ॥২॥ 

২৩ ৪৩০০৩ সকল ল গাজা ল পাত পকাজাতীরাজ পিজা ও জজ অজ বালাজজড এক বত রিও তত জ০ এজ ও গত ৬5 % এ ৬ ক এক ও এ ৬৬ ও জিও 9 ও ও করব ওত ক ৬৬৬ ৪১৫ ৬ ০১ টি ৮৩ তল ও ড জল ও জর ০৬৬৪৪ ৬৪৮৪ এরি ৬৩ ও এ বারাক ৩৬ ক৬পএজজকজিকউকজজজে 
তি 

ইদানীং পারিশেব্যাককুলপ্রবেশমাহ--অথেতি । অথ বিরাটরাজ্ঞা, আনস্তত্বাভাব আধ, 
বিবুধোপমাক্কতিঃ দেবতুল্যাকারঃ, গ্রতুস্তেজঃপ্রভাববান্, অপরঃ পাও্বো নকুলঃ অদৃশ্ঠত । পরঞ্চ 

পৃথক অন্যে জনা:, আপতস্তমাগচ্ছন্তমূ, তং নফুলম, অভ্রৎ আকাশাৎ, বিমুক্তং স্থলিতং স্ুধ্য- 

মগ্ডুলমিব দদৃশ্; ॥১। 

সইতি। স নকুল, ততন্ততঃ স্থিতান্, তান্ তত্রত্যান্, হয়ান্ অশ্বান্ এক্ষত অপস্যৎ। 
মতস্তরাট্ বিরাটশ্চ হয়ান্ সমীক্ষমাণং তং দদর্শ। ততঃ অগিভ্রহ! শক্রহস্তা মত্ম্তরাট, তান্ 

তত্রত্যান্, অন্থগান্ শ্বানুচরানব্রবীৎ্। অমরপ্রভো দেবতুলাঃ অয়ং নরঃ কুতঃ কম্মাদায়াতি ॥২। 

ভারতভাবদীপঃ 

সত্রেণ কৈতবেন । “সত্রমাচ্ছাদনে যজ্জে সদাদানে চ কৈতবে* ইতি বিশ্বঃ। ন জঙজ্জিরে ন 

জ্ঞাতবস্তঃ ॥১৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দশমোহ্ধ্যায়ঃ ॥১০। 

এইভাবে ধেধ্যশালী অজ্জুন কন্তাগণের প্রিয্কাধ্য করিতে থাকিয়া তাহাদেরই 

সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ততকালে কি বাহিরের লোক, কি ভিতরের লোক, 

কেহই তাহাকে অজ্জুন বলিয়া জানিতে পারে নাই ॥১৩॥ 

১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর বিরাটরাজ।-_দেবতুল্যাকৃতি ও তেজন্বী 
অপর পাগ্ডব নকুলকে দেখিতে পাইলেন ; অন্ত লোকেরাও আকাশত্রষ্ট শূর্যমগ্ডলের 
ম্যায় তাহাকে আসিতে দেখিল ॥১। 

তিনি আসিবার সময়ে ইতস্ততঃ অশ্বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; 

(১)-*ব্পাটরাজঘ্তরগান্ নিরীক্ষয়ন্_প্র,'**বিরাটরাজং তরল! সমেধিবান্*দদৃশে 
পৃথগজনঃ__বা বরা মভা। (২)-*তাংস্ততস্ত তম্_প্র, স বৈ হয়ানীক্ষত তানিতস্ততঃ.নরো 

গতব্যথঃ-_-ভা। 



একাদশোহধ্যায়ঃ | ৯৩ 

অয়ং হয়ানীক্ষতি মামকান্ দৃঢ়ং গ্রুবং হয়জ্ঞো ভবিতা বিচক্ষণঃ। 
প্রবেশ্টুতাষেষ সমীপমাশু মে বিভাতি বীরো হি যথামরস্তথা ॥৩॥ 
সোহভ্যেত্য রাজানমমিত্রহাহব্রবীজ্জয়োহস্ত তে পাধিব ! ভদ্রেমস্ত বং । 
হয়েষু যুক্তো নৃপসম্মতঃ সদ! তবাশ্বসূতে। নিপুণো ভবাম্যহম্ ॥8॥ 

বিরাট উবাচ। 
দদানি যানানি ধনং নিবেশনং মমাশ্বসূতো ভবিতুং ত্বমহ্সি । 
কুতোহসি কম্্াসি কথং ত্বমাগতঃ প্রত্রহি শিল্পং তব বিদ্যাতে চ যু ॥৫॥ 

কক জব জ ও জজ কা ০ ০ এত ও ক ও ক ক জ১প৪ ও হা অত ও হত শব ও আট বব বচ ৯ ও এ 

ভারতকৌমুদী 
অয়মিতি। অয়ং নরঃ, মামকান্ মদীয়ান্, হয়ানশ্বান্, দঢ়ং সাগ্রহম, ঈক্ষতি পশ্তাতি। 

অতএবায়ম্, প্রুবং নিশ্চিতমেব, হয়জ্ঞোইশ্ববিশেষজ্ঞো বিচক্ষণো ভবিতা | তেন টচৈধঃ, আস্ত সন্বরম্, 
মে সমীপং প্রবেশ্ঠাতাম্। হি যম্মাৎ, যথা অমরস্তথা এষ বীরে! বিভাতি ॥৩। 

সইতি। অগ্রিজ্রহা শক্রহস্তা স নকুলঃ অভ্যেত্য রাজানমব্রবীৎ। হে পাথিব। তে 

জয়োহস্ত, হে সদল্যাঃ! বো যুগ্মাকধচ, ভদ্রং মঙ্গলমন্ত। হে বাজন্! অহং হয়েষু অশ্বকাধ্যেযু, 

যুক্তো ব্যাপারিতঃ সন্, সদৈব নৃপসম্মতো। রাজপ্রিয় আসম্। অতএবাশ্বকাধোষু নিপুণোহহম, 
তব, অশ্বানাং সত; কারুঃ, ভবামি ভবিতুমিচ্ছামি ॥৪॥ 

দদানীতি। হে ভদ্র! অহং তে, যানানি রথান্্, ধনম, নিবেশনং বাসগৃহঞ্চ, দদানি। 

২ মম অশ্বানাং স্তঃ কারুঃ সারধির্বা ভবিতুমহসি | সামান্যতঃ শ্রতবানপি বিশেষতো৷ জিজ্ঞাসতে 

কুত ইতি । কুতঃ কম্মাদ্দেশাদাগতোহুসি, কন্ঠ পোকোইসি, কথং কিমর্থং বা আগতঃ, ঘচ্চ তৰ 

শিল্পং তছ্ধিস্যা বিদ্যতে, তচ্চ প্রব্রহি ॥৫॥ 

৯ পপ উজ, পপ ও পপ পা পপ পল ৩ .-..০০ ৭১০ পল এশপ* ৯৮০৮০ ০ পপি ৫? ০৯ 

তাহাও বিরাটরাজ। দেখিলেন। তাহার পর শক্রহস্তা বিরাট অনুচরদিগকে বলিলেন 

_-“দেবতুল্য এই লোকটা কি জন্য আসিতেছে ?॥২। 

এই লোকটা আগ্রহের সহিত আমার অশ্বগুলিকে দেখিতেছে ; অতএব 

নিশ্চয়ই এই লোকটা অশ্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইবে ; সুতরাং ইহাকে সত্বর আমার নিকট 

প্রবেশ করাও । কারণ, এই বীর দেবতার ন্যায় শোভ1 পাইতেছে” ॥৩॥ 

এই সময় শব্রহস্তা নকুল রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন__“নরনাথ ! 

আপনার জয় হউক, সদস্থাগণ | আপনাদেরও মঙ্গল হউক । আমি একরাজার 

অশ্বকার্যে নিযুক্ত হইয়া সর্বদাই তার প্রিয় ছিলাম ; সুতরাং আমি অশ্বকার্ধে) 
নিপুণ বলিয়া আপনার অশ্বশিল্লী হইতে ইচ্ছা করি” 18 

(৩) - কামগান্ দৃঢ়ম-ভা। (৪) অভেত্য--বা বর] ম ভা, দ্বিতীয়ান্ধং ভা নান্তি। (€) 

দদাষি__বা ব রা স, পূর্ববাঞ্ধং ভা নান্তি। 



৯৪ মহাভারতে বিরাট- 

নকুল উবাচ। 

পঞ্চানাং পাণুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিতিরঃ | 
তেণাহমশ্বেষু পুরা নিযুক্তঃ শক্রুকর্ষণ ! &১। 
অশ্বানাং প্রকৃতিং বেগম বিনয়ঞ্চাপি সর্ববশঃ | 

ঢুষ্টানাং প্রতিপত্তি কৃৎন্রঞ্চেব চিকিশুপিতম্ ॥১॥ 
ন কাতরং স্যংম্মম জাতু বাহনং ন মেহস্তি ভুষ্টা বড়বা কুতো৷ হয়াঃ | 

জনস্ত মামাহ স চাপি পাগুবো যুধিঠিরো গ্রস্থিকমেব নামতঃ ॥-॥ 
কি একিজ ছক ৬ পজ কক কত জক গা ক জন এজ চিজ ওত জজ তক কর অগ্রাডতি৮৩৬ ক ৩ জপ ৬ ৩ এ ও এ পগরজকগ্ এজ কত রড ৬ গন না ড়গ জপ ক করব ক একি কনা কক রিপন ওত ৮ ৮৪৪৪৩ ক৩ ৫৬৫৫৩ ০ড ত্তরজওঞডজ জর ৩ তত ৩6 ৪৪ ৪৩৫ রড রক রক নাহ 

ভারতকোৌমুদী 
পঞ্চানামিতি । হে শক্রুকর্ষণ। পঞ্চানাং পাওুপুজ্রাণাং মধ্যে যুধিচিরো জ্যষ্ঠো আতা । 

তেন ফুধিষ্টিরেণ পুর! পূর্ববমহুম্, অশ্বেযু অশ্বকার্ধ্েমু নিযুক্ত আসম্ ॥৬৪ 
অশ্বানামিতি | অহম্, অশ্বানাম্, প্ররূতিং শ্বভাবম, সর্বশঃ সর্বপ্রকীরম্, বিনয়ং শিক্ষাম্, 

ুষ্টানামশ্বানাং প্রতিপত্তিং দৌষনিবৃত্তা,পায়ম্, কৎস্সং চিকিৎসিতঞ্চ, বেছি ॥৭॥ 

নেতি। জাতু ক্দাচিদপি মম হস্তে, বাহনম্ অশ্বঃ, কাতরং ছুর্ধলং ন শ্যাৎ্। মে মম হস্তে, 

বড়বা অশ্ব, ছুষ্টা নান্তি ন ভবতি; হয়া অশ্বাস্ত, কুতো! ছুষ্ঠা ভবিতুমর্হৃস্তি, কুতোহপি নেত্যর্থঃ। 

জনস্তত্রত্যো লোকঃ, স পাও্বো যুধিিরোহপি চ, নামতো মাম্, গ্রস্থিকমেব আহ স্ম, গ্রথাতি 
অশ্বীনিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৮1 

ভারতভাবদী পঃ 

অথেতি ॥১--৬॥ প্রকৃতিং জাতিম্। বিনয়ং শিক্ষাম। প্রতিপত্তি দোষনিরাকরণ- 
প্রকারম্। চিকিৎসিতং ব্যাধ্যপশমোপায়ম্ ॥৭॥ কাতরং তীরু, বড়বা অশ্বা অতএব 

গ্রন্থিকমন্শাস্্র্জম্ /৮-_ ১৩। 

ইতি শ্রীমহীভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥১১॥ 

বিরাটরাজা বলিলেন-_ “আমি তোমাকে যান, ধন ও বাসগুহ দান করিব এবং 

তুমি আমার অশ্বশিল্পী হইতে পারিবে $ কিন্তু তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কি 

জন্য আসিয়াছ? কাহার লোক? এবং যে শিল্পবিগ্ভা তোমার আছে, তাহা 

বল” ॥৫॥ 

নকুল বলিলেন-_“শক্রবিজয়ী রাজা ! পঞ্চ পাণ্ুবের মধ্যে জো্ঠভ্রাতা যুধিষ্টির ; 
তিনি পূর্বে আমাকে অশ্বকাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৬॥ 

কারণ, আমি-_-অশ্বগণের স্বভাব ও সর্বপ্রকার শিক্ষা জানি এবং ছুষ্ট অশ্বগণের 

দোষনিবৃত্বির উপায় ও সর্ধপ্রকার চিকিংসা অবগত আছি ॥৭॥ 

আর, আমার হাতে অশ্ব কখনও ছূর্বল হয় না, কিংবা আমার নিকট অস্খী 

(৮)-*গ্রন্থিক এব নামতঃ--বা ব রা.ম ভা। 



পর্ববণি একাদশোহধ্যায়ঃ | ৯৫ 

বিরাট উবাচ । 

যদস্তি কিঞ্চিমিম বাজিবাহনং তদন্ত সন্বং তৃদ্ধীনমগ্য বৈ। 

যে চাপি কেচিম্মম বাক্িযোজকাস্তদাশ্রয়াঃ সারয়শ্চ সম্ভ মে 1৯॥ 

ইদং তবেষ্টং যদি বৈ স্তরোপম ! প্রব্রহি যত্তে প্রসমীক্ষিতং বসু । 
ন তেহনুরূপং হয়কন্ম বিশ্ঠতে প্রভালি রাজেব হি সম্মতো মম ॥১০।॥ 

যুধিষ্ঠির ন্তৈব হি দর্শনেন মে সমং তবেদং প্রিয়মত্র দর্শনম্ | 
কথং মু ভূৃত্যৈঃ স বিনারৃতো বনে বসতানিন্দো রমতে চ পাণ্ুবঃ ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 

যদিতি। যত কিঞ্চিন্মম, বাজী অশ্বস্তদ্রপং বাহনং বাজিবাহনমন্তি, তৎ সর্নামেব অস্থ্ 

ত্বদধীনমন্ত । কিঞ্চ যে কেচিন্মম বাজিযোজকা রথাদো অশ্বযোৌজকা তৃত্যাঃ, মে সারথয়শ্চ সন্ত, 
তে সর্ব এব, ত্বদাশ্রয়ান্দধীনাঃ সন্ধ ॥৯। 

ইদমিতি | হে সরোপম ! যদি ইদম্ অশ্বকশ্ম তব ইঞ্টম, তহি তে ত্বয়া যৎ বস্থু বেতনধনম, 

প্রপমীক্ষিতং মনসা পর্যালোচিতম্্, তৎ প্রব্রছি। হয়কম্ম অশ্কার্ধাম, তে তব অন্ররূপং ন 

বিচ্যতে | হি যম্মাৎ, ত্বং মম বাঁজেব সম্মতঃ প্রভাসি 7১০৪ 

যুধীতি। অত্র ইদং তব দর্শনমূ, যুধিষ্িরস্ত দর্শনেনৈব সমং তুপাং মে মম প্রিয়ম, তগ্ছৎ 

পৌঁযাপ্রভাবাদিশালিত্বাদিত্যাশয়ঃ । অন্তশোচতি-কথমিতি | অনিন্দাঃ প্রশশ্থঃ স পাওবো 
যুধিতির:, ভূত্যিযু্মাভিঃ, বিনারুতো। বিরহিত সন্, ইদানীং কখং কেন প্রকারেণ বনে বসতি, 
রমতে চিত্তবিনোদনং কুরুতে চ, কক্ক-বললব-বৃহন্বলা-তস্থিপাঁলানাং তব চাঁরাগমনাদিতি ভাবঃ ৪১১৪ 

দুষ্ট হয় না; স্্তরাং অশ্ব মার ছুষ্ট হইবে কি প্রকারে ? সেই পাণ্ুনন্দন যুধিষ্ঠির 

এক তত্রত্য লোকেরা আমাকে গগ্রন্থিক' বলিতেন” ॥৮॥ 

বিরাটরাজ বলিলেন_-“আমার যে কিছু অশ্ব আছে, সে সমস্তই আজ হইতে 

তোমার অধীন হউক; আর আমার যে কেহ মশ্বযোজক ভৃত্য বা সারথি আছে, 

তাহারাও তোমার অধ্বীন হউক 1৯॥ 

হে দেবতুল্য ! এই কাধ্যই যদি তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তুমি যে বেতন নিবে 

বলিয়া মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া, তাহ বল; কিন্ত অশ্বকাধ্য তোমার যোগ্য 

নহে। কারণ, তুমি রাজারই তুল্য বলিয়া আমার আভপ্রেত ॥১০॥ 

তোমার এই দর্শন, যুধিষ্ঠিরের দর্শনের তুল্যই আমার প্রিয়। হায়! প্রশংসনীয় 

পাঙুনন্দন যুধিষ্ঠির এখন ভূহ্যব্যত্ীত কি করিয়া বনে বাস করিতেছেন, কি করিয়া 

বা আরাম পাইতেছেন' ॥১১॥ 

(৯)--"বাজিবাহকাঃ--ভা, “*সারথয়ন্ক-প্র। (১১) --প্রিয়দর্শ !  দর্শনম্-কথং তু 

ভূত্যৈশ্চ বিনা ধনেন চ বসত্যনিন্দ্যে! হি বনে স পাণ্ডবঃ-_তা। 



৯৬ মহাভারতে 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তথা স গন্ধরর্ববরোপমো যুবা বিরাটরাজ্ঞ মুদিতেন পুজিতঃ। 

_ন চৈনমন্যেহপি বিছুঃ কথঞ্চন শ্রিয়াভিরামং বিচরস্তমস্তর! ॥১২। 
এবং হি মত্স্থে ম্যবসম্ত পাগুবা যথা প্রতিজ্ঞাভিরমোঘদর্শনাঃ | 

অজ্ঞাতর্য্যাং ব্যচরন্ সমাহিতাঃ সমুদ্রনেমীপতয়োহতিহুঃখিতাঃ ॥১৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহতজ্যাং সংহ্িতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি 

পাগুবপ্রবেশে নকুলপ্রবেশো নামৈকাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
১ঠ্জর্ড্ররকজতঠিজতিতশতরওরর ও রিড লিকি ডগ ডজীরিদতাউজারাপাত ডগায় নিজ ঞ্রারিজিত গিরি রর ৪৬৮৬৪৬৬০৬৪৫ ৪ হত ৪৪৮৪৩ ০৪৪ ৮৪ এজ ড তত ৬ ডু ও ৪9 92 ৬ ভ 25৮2 ভ ও আচ ডক ২৩ ও ৬ রও ক ও ও রতি ৬ ভুত বুঝ ক রত ৬৮০০৩৪৩ জর রজওওাটিড ওটি ও রড 

ভারতকৌমুদী 

তথেতি। গন্ধবর্ববরোপমঃ যুবা স নকুলঃ, মুদিতেন তদারৃত্যাদিদর্শনাৎ সন্তষ্টেন বিরাটরাজ্ঞা, 

তথা তাদুশম্, পূজিত: সম্মানিতোইভূৎ | কিঞ্চ অন্তে জনাঃ, শ্রিয়া কান্ত্যা অভিরামং সুন্দরম্, 

অন্তরা বিরাটনগরমধ্যে বিচরস্তম্, এনং নকুলম্, কথঞ্চনাপি ন বিদুবিদস্তি ন্ম ॥১২। 

পাগুবপ্রবেশপর্বোপসংহরতি-__এবমিতি । সমুদ্রনেম্যাঃ সমুদ্রপর্যস্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ পতয়ঃ, 

অমোঘদর্শন1 দানাদিন। অব্যর্থদর্শনাঃ পাগডবাঃ, অজ্ঞাতবাসাদেবাতিছ্ুঃখিতাঃ সম্ভঃ, এবং হি 

অনেনৈব গ্রকারেণ, যথাপ্রতিজ্ঞাভিঃ পূর্ধপ্রতিজ্ঞানুদারেণ, মৎন্যে মত্ম্তরাজ্যে স্যবসস্ত, সমাহিতা 
অন্যৈরজ্ঞানে কৃতমনোযোগাঃ সম্তশ্চ, অজ্ঞাতচধ্যাং ব্যচরন্ অকুর্বন্। অত্র পঞ্চানাং পাগুবানাং 
স্্োপগ্াশ্চ ক্রমিকপ্রবেশেহপি প্রাধিতকম্মবিসদৃশাকারেইপি চ বনপর্বোক্রধন্মবরেণ মোহোপস্থিতে- 

রেব বিরাটশ্/ তৎসদন্ানাঞ্চ তান্ প্রতি ন সন্দেহ ইতি দিক্ ॥১৩॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শীহবিদানসিদ্ধাস্ত বাগীশতট্রাচাধ্যবির চিতায়াং 
মহাঁভারতগীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ধণি পাগুবপ্রবেশে 

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__বিরাটরাজ। সন্তুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠতুল্য যুবক নকুলকে 
সেইভাবে সম্মানিত করিয়া রাখিলেন। তখন মনোহরমুদ্তি নকুল নগরমধ্যে বিচরণ 
করিতে থাকলেও অন্য লোকে তাহাকে কোন প্রকারেই চিনিতে পারে নাই ॥১২॥ 

সমুদ্রপর্ধ্যজ্ত সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ও অব্যর্থদর্শন পাগুবেরা অতি কষ্টে এই- 
ভাবে পূর্ববপ্রতিজ্ঞা অনুসারে মস্যরাজ্যে বাস করিতে থাকিলেন এবং মনোঘোগী 
হইয়া সকলের অজ্ঞাতভাবে থাকিতে লাগিলেন ॥১৩ 

(১২)"*প্রিয়াভিরামম্- প্র বাবরাম। (১২): নিবসন্ত পাওবাঃ-"অজ্ঞাতচর্য্যাং চরিতুং 
সমাহিতাঃ-_ ভা । * “**'ছ্বাদশোহধ্যায়-প্র বাব রাম। 



(২। সময়পালনপর্ধব |) 

স্বাদশোহধ্যায়ঃ। 
_ কষ 

অনমেজয় উবাচ। 

এবং তে মতস্ানগরে বসন্তস্তত্র পাগুবাঃ | 
অত ভদ্ধাং মহাবীর্য্যাঃ কিমকুর্ববত বৈ দ্বিজ !॥১। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবং তে মতস্যনগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ | 

আরাধয়স্তো রাজানং যদকুর্ববত তচ্ছ.ণু ॥২। 
তৃণবিন্দোঃ প্রসাদাচ্চ ধন্মস্য চ মহাতবনঃ। 
অজ্ঞাতবাসমেবন্ত বিরাউনগরেহবসন্॥৩ ॥৩॥ 

ভারতকোৌমুদী 
এবমিতি । হেদ্বিজ! বৈশম্পায়ন ! মহাবী্ধ্যান্তে পাণ্ুবাঃ, তত্র যতশ্তানগরে, এবমজ্াত- 

ভাবেন, বসস্তঃ বাসারস্তং কুর্বস্তঃ সন্তঃ, অতো বাসারস্তাৎ, উর্জাং পরং কিমকুর্ববত ৪১৪ 
এবমিতি । তে কুরুনন্দনা: পাগ্ুবাঁ:, মত্স্যনগরে, এবং গ্রচ্ছন্্র লুক্কায়িতা:, রাজানং বিরাম, 

আরাধয়স্তঃ সন্মো বয় ্তশ্চ সম্ভঃ, যদকুর্বত, তচ্ছ,ণু ॥২॥ 

নম্থ জগদ্ধিদিতাঃ পাগ্ুবাঃ কথং প্রচ্ছন্ন অভবন্গিত্যাহ_-তৃণেতি । তণবিন্দোম্তদাখাশ্ত বাজর্ে:, 

মহাত্মনো ধর্্শ্ত চ, প্রসা্দাচ্চ বনপর্কেবক্াদন্ু গ্রহাদেব, বিরাটনগরে, এবহিখখষ্, কৈরপি ন জ্ঞাতো 
বাসো যন্মিন্ কর্ম্মণি তদ্ষথা তথা, তে অবসন্ ৪৩॥ 

জনমেজয় বলিলেন__“মহবি ! সেই মহাবীর পাণগ্ুবেরা এইভাবে বিরাট- 
রাজধানীতে বাস করিতে আরম্ত করিয়! তাহার পর কি করিয়াছিলেন 1” ॥১8 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--রাজা | সেই পাগুবগণ এইভাবে বিরাটরাজধানীতে 
লুক্কাধ়িত হইয়া বিরাটের দেবা করিতে থাকিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা! শ্রবণ 
করুন ৫২ 

রাজধি ভূণবিন্দু ও মহাত্বা ধর্মের অনুগ্রহে (বরে) পাণ্বেরা বিরাটনগরে 
এইরূপ অভ্ঞাতবাস করিতে পারিয়াছিলেন ॥. তা 

স্প্বপী কপ পপি পপ লাস পপ পাপ আপ্পা্পাি 

ভি ত ওঝা ওত আঃ ও ভা হচ ও ভগ অং হর বধ রর ওত ও সাত এ সত 

পপ উহ এ ০২ ০৯ ও দা সনি গবাহাজধ 

(১)-*"নগবে গ্রচ্ছন্নাঃ কুরুননানাঃ-_বা বরা ম,' উর্্ং নরব্যাহাংভা। /ত) তৃণকিদু- 
প্রসাদাচ্চ-_-ব! ব বা ম ভা,...অজ্ঞাতবাসমেকস্ত--গ্র,+"“অজ্ঞাতচর্ধযামেকত্র--তা | 

বিরাট-১৩ (১২) 



৯৮ মহাভারতে বিরাট- 

যুধিতিরঃ সভান্তারঃ সভ্যানামভবৎ প্রিয়ঃ | 
তখৈব চ বিরাটস্ত সপুক্রস্ত বিশাংপতে ! ॥8॥ 
স হাক্ষহৃদয়ন্জস্তান্ ক্রীড়য়ামাস পাগুবঃ | 
অক্ষবত্যাং যথাকামং সুত্রবদ্ধানিব দ্বিজান্ ॥৫॥ 
অজ্ঞাতঞ্চ বিরাটস্য বিজিত্য বন ধর্ম্মরাট্। 

ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাত্রো। যথার্থ সংপ্রয়চ্ছতি ॥৬) 
ভীমসেনোহপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। 
অভিস্যষ্টানি মণ্ডস্তেন বিক্রীনীতে যুধিঠিরে ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
যুধীতি। হে বিশাংপতে ! নরনাথ ! যুধিষ্ঠির:, সভাম্ আস্তণাতি উপবেশনেনাচ্ছাদয়তীতি 

কর্দণ্যণ সভান্তারঃ সভ্য: সন, “সভাসদঃ সভান্তারাঃ সভ্যাঃ সামাজিকাশ্চ তে” ইত্যমরঃ, অন্যেষাং 

সভ্যানাং তথৈব সপুত্রস্ত বিরাটশ্য চ প্রিয়োইভবৎ ॥9॥ 

অথ কথং স প্রিয়োইভবদিত্যাহ--স ইতি । হি যম্মাৎ্, অক্ষহৃদয়জ্ঞঃ বৃহদশ্বমুনিপ্রসাঁদাৎ 

পাশকগৃঢ়তত্ব্জ: স পাগুবো যুধিষ্টির:, অক্ষবত্যাং দ্যুতক্রীড়ায়াম্, তান্ রাঁজাদীন্ সভ্যান্, স্ুত্র- 

বদ্ধান্ রজ্জুসংযতান, ছ্বিজান্ পক্ষিণ ইব, যথাকামং ক্রীড়য়ামাস ॥€ 

ইদানীং জোত্ঠক্রমেণ যুধিষিরাদীনাং পঞ্চানাং ত্রাত্ণাং পরস্পরব্যবহারমাহ পঞ্চভিঃ ক্লোকৈ:। 

অজ্ঞাতমিতি ৷ পুরুষব্যাত্রো ধন্মরাট্, দ্যুতক্রীড়ায়াং বন ধনং বিজিত্য, বিরাটন্ত তদাদেরজ্ঞাতং 

যথা শ্চাত্তথা, যথাহং যথাযোগ্যমূ, ভ্রাতৃভ্যঃ, সংপ্রয়চ্ছতি দদীতি ম্ম ॥৬| 

ভীমেতি। ভীমসেনোহুপি, মৎন্তেন মতস্তরাঁজেন, অভিস্ষ্টানি দত্তানি, মাংসানি বিবিধানি 

ভক্ষ্যাণি চ, যুধিষ্টিরে তদাদিসমীপে বিক্রীণীতে ন্ম। ইদন্ধ প্রকাশেহপি বিক্রয়ত্বাৎ ॥৭ 
শাক 

নরনাথ! যুধিষ্টির বিরাটরাঁজার সভাসদ্ হইয়া সেই রাজা, রাজপুত্র এবং 
অন্যান্য সভাসদ্গণের শ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন ॥81 

কারণ, পাশকগৃঢ়তব্বজ্ঞ যুধিষ্ঠির দবাতক্রীডীয় রঙ্জুবদ্ধ পক্ষিগণের ম্যায় সেই 

সভ্যগণকে ইচ্ছান্ুসারে ক্রীড়া করাইতেন ॥৫॥ 

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দৃ[তক্রীড়ায় ধন জয় করিয়া তাহা, বিরাটপ্রভূতির অজ্ঞাত- 
ভাবে ভ্রাতাদের প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে দান করিতেন ॥৬॥ 

ভীমসেনও বিরাটরাজার প্রদত্ত মাংস ও নানাবিধ খাদ্য ুধিষ্টিরপ্রভৃতির নিকট 
বিক্রয় করিতেন ॥৭1 

(৬) অজ্ঞাতন্ত বিরাটশ্ত**ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাস্র! যথালবং প্ররয়চ্ছতি-_ভা। (৭)-" 

অতিদিষ্টানি মস্যেন-__বা! ব,"".অতিম্থ্টানি মতন্ডেন-__রা ম, অজ্ঞাতানি চ মতন্ডেন বিক্রীণাতি 

ভা । 



পর্ববশি দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ৯৯ 

বাসাংসি পরিজীর্ণানি লব্বান্যন্তঃপুরেহর্জজ্নঃ | 
বিক্রীণন্নথ :সর্যেত্যঃ পাগুবেত্যঃ প্রয়চ্ছতি ॥৮॥ 

নকুলোহপি ধনং লব্ধ? কৃতে কণ্্মণি বাজিনাু। 
তৃষ্টে তন্মিন্ নরপতে৷ পাগুবেত্যঃ প্রয়চ্ছতি ॥৯| 
সহদেবোহপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাগুবঃ। 
দধি ক্ষীরং ঘৃত্ৈব পাগুবেভ্যঃ প্রয়চ্ছতি ॥১০॥ 

কৃষ্তাপি সর্ববান্ ভর্তংস্তান্ নিরীক্ষন্তী তপন্থিনী। 

যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভাবিনী ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 
বাসাংসীতি । অথ অঞ্জুন: অন্তঃপুরে, পরিজীর্ণানি অতীবপুরাতনানি বাসাংসি, বৃত্যা্গিনা 

লন্ধ1, বিক্রীণন্ বিক্রয়চ্ছলেন, সর্ধ্েভ্য এব পাগ্ুবেভাঃ, প্রয়চ্ছতি মম ॥৮। 

নকুল ইতি। নকুলোইপি, বাজিনামস্বীনাম্, কন্মণি চিকিৎলাদৌ রুতে, তেন চ তন্দিন্ 

নরপতোৌ বিরাটে তুষ্টে সতি, ততো ধনং লব্ধ, অপরে ভ্যঃ পাগুবেভ্য: প্র্নচ্ছতি ন্ম ॥৯। 

সহেতি। পাগুব: সহদেবোইপি, গোপানাং বেশম্, আন্থায় অবলম্থয, অপরেভ্যঃ পাগ্ুবেত্যন 

বিক্রয়েণ গোপনেন বা দধি ক্ষীরং ঘ্বুতকৈব প্রেয়চ্ছতি স্ম ॥১*॥ 

পারিশেস্কাদিদানীং ত্রৌপগ ব্যবহারমাহ-__কষ্ণেতি | তপশ্িনী দীনা, “দীনশোচ্যো তপস্থিনৌ” 

ইত্যমরঃ, ভাবিনী প্রশস্তত্ঘভাবা চ, কৃষ্ণা ত্রৌপগ্যপি, তান্ সর্ব্বান্ ভর্তূন্, নিবীক্ষ্তী ঘথাবসরং 

সান্গরাগং নিরীক্ষমাণ| সতী, যথা পুনরন্যৈর বিজ্ঞাতা তিতি ন্ম, তখৈব চরতি শ্ম ॥১১। 

তাহার পর অর্জুনও অন্তঃপুরে অতিপুরাতন বস্ত্র সকল লাভ করিয়া কিক্রুয়চ্ছলে 

সেগুলি অপর পাগুবদিগকে দান করিতেন ॥৮॥ 

নকুলও অশ্বসমূহের চিকিৎসাপ্রভৃতি কাধ্য করিলে এবং তাহাতে সেই রাজ। 

সন্তুষ্ট হইলে, তীহার নিকট হইতে ধন লাভ করিয়া তাহা অপর পাণগুবগণকে দ্রান 

করিতেন ॥৯॥ 

পাুনন্দন সহদেবও গৌপের বেশ ধারণ করিয়৷ যাইয়া অপর পাগুবগণের নিকট 

দধি, ছুষ্ধ ও ঘ্বৃত বিক্রয় করিতেন এবং গোপনেও দিতেন ॥১০॥ 

দীনা অথচ প্রশস্তত্বভাবা দভ্রৌপদীও অবসরক্রমে সেই সকল ভর্তাকে 

পর্ধ্যবক্ষেণ করিতেন এবং যাহাতে অগ্ে চিনিতে না পারে, সেইভাবে চঙল্সিতেন ॥১১1 

(৮) লন] চ...বিক্রীণানশ্চ__ব-*-বিক্রীপানশ্চ_-রা ম,***বিক্রীণাতি চ-তা। (০) আন্ত 

স্জোকশ্য সহদেবোহপীত্যাদেঃ পরপাঠ:--প্র বাবরাম। (১*)-.-দধিক্ষীরদ্বৃতফৈব_ত1। (১১) 

*“*শ্রাতুংস্তান্-“*মনশ্থিনী-প্র বা। 



৩৩ মহাভারতে বিরাট- 

এবং সম্পাদয়ন্তস্তে অন্যোন্ঞ্চ মহারথাঃ | 

প্রেক্ষমাণান্তদ৷ কৃষ্ঠামুযুশ্ছন্ন। নরাধিপ ! ॥১২॥ 

অথ মাসি চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ হ্রমহোত্সবঃ | 
আসীহ সম্দ্ধে! ম্স্তেষু পুরুষাণাং স্ুসম্মতঃ ॥১৩॥ 
তত্র মল্লাঃ সমাপেতুর্নানাদিগত্যঃ সমাগতাঃ | 

মহাকায়া মহাবীর! কালথণ্জা ইবান্থরাঃ ॥১৪॥ 
সিংহস্কন্ধকটিগ্রীবাঃ-স্ববদাতা মনস্ষিনঃ | 
অসৃল্পরূলক্ষ্যান্তে রঙ্গে পাধিবসন্নিধৌ ॥১৫॥ (ধুগ্মকম্) 

ক্স কিজ্রজতিগতিগ্জউজ তরিকত চকলজতক্গ্শকশকশতকলকগততগিজতডজলিতশ্হজ্গজগজত চিত তজঠজিকত৯িিতিখতত৬০১৩৪১গততততিপতিতততজশঠনতননজিলত্জপক৯লজতজিজিসসিতজতজকজতক্জ্তত্ত্রক্ত্জগ্তগ্তলতচতিকউডওততিখকউত্ক্কিরডজিজত গজ কজরত রিড জজ জলভ্রতজলগত্কারত 
ক 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি । হে নরাধিপ ! তে মহারথা: পাগুবাঃ, এবম্ উক্তরূপমন্যোন্যৎ সম্পাদয়ন্তঃ সাহায্যং 

কুরবস্তঃ, কষণং জ্রৌপদীং প্রেক্ষমাণা:, ছস্া গুপ্তাশ্চ সম্ভত্তদ! উষুং বাসং চক্র: ॥১২। 
অথেতি। অথ অজ্ঞাতবাসারস্তাৎ পরং চতুর্ধে মানি তু, মৎস্তেষু মতস্থাদেশে, পুকুষাণাং 

স্থসম্মত: অতী বপ্রিয়ঃ সমৃদ্ধশ্চ, ব্রহ্মণো। বিরিক্চেঃ হুমহোৎমব আলীৎ ॥১৩1 

ভারতভাবদীপঃ 

এবমিতি ॥১--১১॥ সম্পাদয়স্তোহন্যোন্মারাধয়ন্তঃ, গর্ভধৃতা ইব গ্রচ্ছন্নত্বেন সেবাশ্রমেণ 

চ দুঃখিত ইতার্থঃ ॥১২॥ ব্রদ্ষণঃ উৎসবঃ শরদি নবধান্যোত্পতৌ সর্বৈঃ ক্রিয়তে স চ দেশ- 

বিশেষে প্রসিদ্ধ; ॥১৩। যথা ব্রদ্ষণং সমাজে ব্রহ্ষলৌকে কৈলাসে বা পশুপতেঃ সমাজে ইব 

মতন্যেযু সমাপেতুরিতি সন্ন্কঃ ॥১৪। ন্বব্দীতাঃ অত্যন্তনিশ্মলাঃ, মনদ্িনঃ গ্রীতমনসঃ, লন্ষ- 

পেপসি 

নরনাথ |! মহারথ পাগুবগণ এইভাবে পরস্পর সাহায্য এবং দ্রৌপদীর 

পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া গুপ্তভাবে তখন বাস করিতে লাগিলেন ॥১১॥ 

তাহার পর চতুর্থমাসে মংস্যদেশে সমস্ত লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং আভ়ম্বরপুর্ণ 
ব্রহ্মার একটা মহোৎসব উপস্থিত হইল ॥১৩। 

(১২) পূর্বার্ধাৎ পরম্ “বিরাটনগরে চেক্ুঃ পুনগর্তধৃতা ইব। সশশ্কা ধার্তরাষট্ন্ত ভয়াৎ পা 
হ্ুতান্তদা ॥ ইত্যর্ধয়ম্ব_ প্র বাবরাম। ঙ্লোকাৎ পরম্..*অন্যোন্ত সংবিভাগক্রিয়াচারে! নাম 

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ১-_-ভ1। (১৩) অথ মাসে-_বা বরা ম ভা । (১৪)-.*সমাপেতুদ্দিগ ভ্যো রাজন্ ! 
সহুত্রশঃ | সমাজে ব্রদ্গণো রাজন! তথ! পশুপতেরপি প্র ।***যথ। পশুপতেরিব--বা ব রা ম। 

**কালকপ্জা ইবান্বরাঃ প্র। ইতঃ ্জোকাৎ পরম্ “বীর্যোন্তত! বলোদগ্রা রাজা! সমভিপূজিতাঃ, 

ইত্যর্ধমধিকম_-প্র বাবরাম। 
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তেষামেকো মহানাসীৎ সর্বমল্লান্ সমাহবয়ন্। 
আবন্নমানং তং রঙ্গে নোপতিষ্ঠতি কশ্চন ॥১৬॥ 
সদ। সর্কেে বিমনসস্তে অল্প! হতচেতসঃ | 
অথ সুদেশ তং মলং যোধয়ামাস মত্স্যরাট ॥১৭॥ 

নোগ্যমানস্তদা ভীমে। হুঃখেনৈবাকরোম্মতিম্ | 
নহি শরুোতি বিরৃতে প্রত্যাখ্যাতুং নরাধিপম্ ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত্রেতি। তত্র মহোৎসবে, নানাপিগ.ভাঃ সমাগতাঃ, কালখক্তান্তদাখা। অন্থর ইব, মহাকায়া:, 

মহাঁবীর্ধ্যাঃ, সিংহানামিব স্কদ্ধ-করি-গ্রীবা যেষাং তে, ম্ববদাতাঃ বেশভূষাদিভিঃ স্ন্দরাঃ, মনস্ষিনঃ 

প্রশস্তমনসঃ, অসকৃত্ছবারং লব্ধানি লক্ষ্য/ণি প্রতিযোদ্ধারে যৈস্তে তাদৃশাশ্, তে প্রসিদ্ধা মল্লাঃ, 

পাধিবসন্সিধো বিরাটসমীপে, রঙ্গে মন্লযুদ্স্বকরঙ্গালয়ে, সমাপেতুঃ উপস্থিতা অভবন্ ॥১৮-_-১৫॥ 
তেধামিতি | তেষাং মললনাং মধ্যে একো মহান্ মল্পঃ, অন্তান্ সর্বমল্লান্ যোদ্ব,ং সমাহবয়ঙ্াসীৎ। 

কিন্তু আবল্পমানং যুদ্ধায় বিস্ফুরস্তং তং মল্লম্, অপর: কশ্চনাপি অন্লঃ, নোৌপতিষ্ঠতি ভয়াযলোপগচ্ছতি 

মম ॥১৬। 

যদেতি। -যদদা হতচেতসো নিরুগ্ভমচিত্রান্তে সর্ধ্বে মল্লাঃ বিমনসে যুদ্ধািমুখচিত্তা আসন, 

অথ তদ। মত্স্তরাট দেন ভীমেন তং মল্্রং যোধয়া মাস ॥১৭॥ 

নোগ্েতি। তদ! নোগ্যমানে| মধন্তরাজেন প্রেহ্যমাণো ভীমঃ, ছুঃখেনৈব ধুঙ্ধায় মতিমকরোৎ, 

আত্মপ্রকাশভয়াদিতি ভাব: | হি যশ্মাৎ, বিবুতে মত্শ্রপাজেনৈব আদেশে প্রকটিতে ভীমন্তং 

নরাধিপং প্রত্যাখ্যাতুং ন শরোতি ন্ম, ত্যাগভয়াদিত্যাশয়ঃ ॥১৮। 

সেই মহোতসবে নানাদিক্ হইতে সমাগত, কালখগ্রনামক অস্থরগণের শ্টায় 

বিশালদেহ ও মহাবল, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, ক্ষাণকটি ও স্ুুলগ্রীব, সুন্দর সুন্দর, 
বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত, প্রশস্তচেতা এবং বহুবার বিপক্ষবিজয়ী প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধ। 

বিরাটরাজার নিকটে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইল ॥১৪-_-১৫॥ 

তাহাদের মধ্যে একজন মহামল্ল যুদ্ধ করিবার জন্য অন্য সকল মল্লকে আহবান 

করিল; কিন্তু সেই মল্ল রঙ্গস্থানে উল্লন্ষন-প্রলম্ষন করিতে লাগিলে, অন্ত কোন 

মল্লই তাহার নিকট গেল না ॥১৬॥ 

যখন নিরুগ্ভমচিত্ত অন্য সকল মল্লই অনিচ্ছু হইল, তখন বিরাটরাজা ভীমের 

সহিত তাহাকে যুদ্ধ করাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৭॥ 

(১৯), আহয়মানং তম্--বা, বল্সমানস্ত তম্-ভা। (১৭) ক্সোকাৎ পরম্ 'কীচকোহপি 

যদ মল্পং ন বিশেষয়তে বলাৎ। তদা হৃর্দেন তং যল্পং যোধয়ামাস মতস্তরাট্ ৪ ইত্যধিকঃ 

ক্সোকং_ভা। চোস্মানভ্ততো! ভীমঃ--প্র | 



১০২ মহাভারতে বিরাট 

ততঃ পুরুষশার্দ লঃ শার্দুলশিখিলশ্চরন্। 
প্রবিবেশ মহারঙ্গং বিরাটমতিপুজয়ন্ ॥১৯। 
ববন্ধ কক্ষাং কৌন্তেয়স্ততঃ সংহর্য়ন জনমৃ। 
ততন্তং বৃত্রসঙ্কাশং ভীমো মল্লং সমাহবয়শু । 

জীমৃতং নাম তং তত্র ভূবি প্রখ্যাতবিক্রমম্ ॥২০॥ 

তাবুভৌ স্থমহোৎসাহাবুভৌ৷ তীব্রপরাক্রমৌ । 
মত্তাবিব মহাকায়ৌ বারণৌ বষ্টিহায়নৌ । 
ততস্তে। নরশার্দ,লৌ বাহ্ছযুদ্ধে সমীয়তুঃ ॥২১। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । ততঃ পুরুষশার্দিলো ভীমঃ শার্দংল ইব শিথিলো মন্দগামী স তাদৃশঃ সন্ চর 

গচ্ছন্, বিরাটম্ অভিপৃজয়ন্ অভিবাদয়ন্ মহারকঙ্গং প্রবিবেশ ॥১৭। 

ববন্ধেতি। ততঃ কৌন্তেয়ো ভীম, জনং তত্রত্যং লোকং সংহরয়ন্, কক্ষাং কটাদেশং ববন্ধ, 
ততশ্চ বৃত্রসঙ্কাশং বৃত্রাস্থরতুল্যং ভুবি প্রখ্যাতবিক্রমম্, তং প্রসিদ্ধম্, জীমৃতং নাম তং মল্লং যুদ্ধায় 

তন্ত্র সমাহুবয়ৎ। ফট্পাদোইয়ং শ্লোকঃ ॥২॥ 

তাবিতি। ততঃ, যষ্টিহায়নৌ যষ্টিবর্ষবয়স্কৌ, তদানীং হস্তিনাং পূর্ণযৌবনত্াদিত্যাশয়ঃ, 
মহাকায়ো মত্তৌ চ, বারণৌ ছো হন্তিনাবিব, উতাবেৰ স্থমহোৎসাহৌ, উভাবেব তীব্রপরা- 

ভারতভাবদীপঃ 

লক্ষাঃ প্রার্বিজয়াঃ ॥১৫--১৬॥ স্থদেন ভীমেন ॥১৭॥ দুঃখেনৈব পারতন্থ্যাৎ প্রাকটাভয়ান্া 

ছুঃখং ন তু ভঙ্গভয়াৎ, বিবৃতে প্রকাশে ॥১৮--১৯॥ কক্ষাং পরিকরম্। কচ্ছামিতি পাঠেহপি 

বিরাটরাজা অনুরোধ করিলে, তখন ভীম ছুঃখেই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন । 
কারণ, রাজা আদেশ করিলে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই ॥১৮॥ 

তাহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যাস্ত্রের ম্যায় ধীরে ধীরে যাইয়। বিরাটরাজাকে 
অভিবাদন করিয়া মহারঙ্গে প্রবেশ করিলেন ॥১৯॥ 

তদনস্তর কুস্তীনন্দন ভীমসেন তত্রত্য লোকদ্দিগকে আনন্দিত করতঃ কক্ষবন্ধন 

করিলেন এবং তৎপরে বৃত্রান্তথরতুল্য জগছিখ্যাতবিক্রম জীমৃতনামক সেই মল্লকে 
আহ্বান করিলেন ॥২০। 

যষ্টিবর্ষবয়স্ক, বিশালদেহ ও মদমন্ত হস্তিদ্বয়ের স্ায় ভীম ও জীমৃত ছুই 

* (১৯) ততঃ স পুক্ুষব্যাজ: শার্দলশিধিলং চরন্_ভা। (২+)-*-দঃ সংহধয়ন্_ বা," 

মল্পমথাহবয়ৎ---ভা | তৃতীয়ার্ধং ভা নাস্তি। (২১) ইতঃ প্রভৃতি যাবস্তি পুস্তকানি পধ্যালোচ্যন্তে। 

তাবন্ত এব পাঠভেদা। দৃশ্াস্তে | 
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. আন্যোন্তস্তাস্তরং প্রেপ্ন, পরস্পরজয়ৈষিণো । 
উতৌ৷ পরমসংহৃষ্টৌ মতাবিব মহাগজৌ ॥২২॥ (যুগ্মকম্) 
কতপ্রতিকতৈশ্চিত্রৈবাহৃভিশ্চ সুসঙ্কটেঃ | 
সন্গিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোম্মথনৈস্তথা ॥২৩। 
ক্ষেপণৈমুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধ ু তনিস্বনৈঃ | 
তলৈরবজনিপাতৈশ্চ প্রস্যহ্টাতত্তথৈব চ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

ক্রমৌ, পরম্পরজয়ৈষিণৌ, অতএব আন্যোন্তস্ত পরুষ্পরল্গৈব অস্তরং রং প্রেপ্স, প্রাপ্তযিচ্ছ,, পরম- 

সংসৃষ্টৌ চ, তৌ প্রসিদ্ধৌ তো নরশাদুলৌ ভীমজীমৃতো, উভৌ৷ মহাগজাবিব, বাহযুদ্ধে সমীয়তু: 
সম্মিলিতো বড় বতুঃ । একবিংশ: ক্লোকঃ ধট্পাদঃ ॥২১ ২২॥ 

রুতেতি । চিত্র্ৈরাশ্চধ্যৈঃ, রুতানাম একতরণে বিহিতানাং প্রহারাণাং প্রতিকতৈঃ 
প্রতীকারৈনিবারণৈরিত্যর্থঃ, সুসক্কটৈঃ অতিবিষমৈ: বাহুতিরধাহুপ্রহারৈশ্চ, সন্ধিপাতা ভূতলে 
পাতনানি অবধূতানি ধারণেন কম্পনানি ভৈশ্চ, তথা প্রমাথা ভূতশে মন্থনানি উম্মথনানি 

দণ্ডায়মীনত্েছপি আলোড়নানি তৈঃ, বগাহাভ্যাখিব উদ্ধাতা উতৎ্পাধিতা নিম্বনা গঞ্জনানি 

যেযু তৈস্তাদুশৈ: ক্ষেপণৈঃ দুষ্টিভিমুষ্টিপাতৈশ্। বজ্ঞাণামিব নিপাত আঘাতো যেধাং 
তৈস্তাদুশৈ: তলৈশ্চপেটেই, তখৈব প্র্টাভিঃ কঞষোণিপ্রহারৈশ্চ,  শলাকা অঙ্পান্তাসাং 

ভারতভাবদাপঃ 

স এবার্থঃ। যদ্বা বক্ষাং নজ্ছুং রজ্জ। পাটনভয়ান্মললৈরঙগুলোয বধ্স্ত ইতি প্রসিদ্জেরঙ্গ-লীবন্ছে- 
তাথঃ ॥২*--২-॥ কৃত কচিদেশে নিপীড়নম। প্রতিকৃতং তলত মোচনম্।  আুসক্ষটে: 

মুষটিগ্রহণেন কশীরতৈ:। সকণ্টকৈরিতি পাঠে সক্বচৈ: সকিণৈর্বা। “কণ্টকো বান্ছচরণ- 

কবচে কঠিনে কিণেশ ইতি বিশ্বঃ। সন্িপাতোহঙ্গসঙ্ঘট্রনম। অবধূতং তেনৈব দুরী- 

করণম্। প্রমাথাদয় উক্রা মল্পশান্ে-_“নিপাত্য পেষণং ভূমৌ প্রমাথ ইতি কথ্যতে। 

যত্বুথায়াঙ্গমথনং তছুন্মথননুচ্যতে ॥' ॥২৩॥ “ক্ষেপণং কথাতে যকত, স্থান প্রগাবনং হঠাৎ্। 

উভয়োভূ'জয়োমু/িকররোর্ষধ্যে. নিপত্যতে । ঘুষ্টিরিত্যুচাতে. তজৈমজবিষ্তাবিশারদৈঃ ॥ 

অবাজ্ুখং স্বন্ধগতং ভ্রাময়িত্া তদৈব যঃ। ক্ষিপ্ত শব; স ভবেছ্রাহোক্কুতনিঃশ্বনত ॥৮ 

০ স্পা পা পপ ০৮ 
পপ পপ ০ পাপ পপর পাশ ০ পপ ০ পিজা 

জনেরই অত্যন্ত উৎদাহ ও তীব্র পরাক্রম ছিল। তাই সেই নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও জীমৃত 

মদমত্ত. মহাহস্তিঘয়ের ম্তায় পরম আনন্দিত, পরস্পর জয়াভিলাধী এবং পরস্পর 

রন্ধান্বেষী হইয়া বাহুযুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন ॥২১--২২% 

তখন একের আঘাতে অপরের আশ্চণ্য প্রতীকার, বিৰম বাহুপ্রহার 

ভূতলে নিপাতন, কম্পন ও আলোড়ন, দণ্ডায়মান অবস্থায় আলোড়ন, বরাহের 

্তায় গর্জনপূর্বক নিক্ষেপ ও মুষ্টিপ্রহার, বন্্রাঘাতের ন্যায় চপেটাঘাত, কফোণি- 



১০৪ মহাভারতে বিবাট- 

শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধতৈশ্চ দারুণৈঃ । 
জানুভিশ্চাশ্মনির্ধোষৈঃ শিরোভিশ্চাবঘটিতৈঃ | 

তদ্যুদ্ধমভবদ্ঘোরমশস্ত্রং বাহছুতেজসা ॥২৫॥ (বিশেষকম্) 

বলপ্রাণেন শুরাণাং সমাজোতসবসঙ্গিধো । 
অরজ্যত জনঃ সর্ববঃ সোতুক্ুষ্টনিনদোম্খিতঃ | 
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ ! বৃত্রবামবয়োরিব ॥২৬| 

প্রকর্ষণাকর্ষণাভ্যা মভ্যাকর্বিকর্ষণৈঃ | 
আকর্ষতামথান্যোন্যং জানুভিশ্চৈব জন্ততুঃ ॥২৭॥ 

ভারতকোযুদী 

নখানাঞ্চ পাতৈঃ, দারুণৈঃ পাদোদ্ধ'তৈঃ পদাঘাতৈশ্চ, অশ্মনাম্ আহম্যমানপ্রস্তরাণামিব নির্ধোষঃ 

শবে! যেযাং তৈস্তাদুশৈঃ জাহুভির্জানুপ্রহারৈশ্চ, অবঘট্িতৈঃ পরস্পরঘটিতৈঃ শিরোভিশ্চ, অশস্ত্রম 
অস্্রশৃন্যম, বাহুতেজস বান্ছবলেন সম্পা্দিতম্, ভী মজী মৃতয়োস্তদযুদ্ধং ঘোরমভবৎ। পঞ্চবিংশঃ ক্লক: 

ষট্পাদঃ ।২৩--২৫। 

বলেতি। হছেরাজন্! শ্রাণাং সমাজে সমূহে য উৎসবস্তশ্ত সন্গিধো, বৃত্রবাসবয়োঃ বৃ 
স্থরেন্ত্রয়োরিব, বলিনোর্ভীমজী মৃতয়োঃ, সংযুগে যুদ্ধে, বলপ্রাণেন দৈহিকবলমানসিকবলদর্শনেন, 
উৎক্রুষ্টেন আহ্বানশব্দেন সহেতি সোৎক্ুষ্টো যো নিনদে গঞ্জনং তেন উখিতঃ সর্ধ্বো জনঃ অরজ/ত 

আনন্দিতোইভব। অয়মপি ষট্পাদঃ গ্লোকঃ ॥২৬॥ 

প্রেতি। প্রকণং সম্মুখে দুরে প্রেরণম্, আকধণং সমীপে আনয়নঞ্চ তাত্যাম্, অভ্যাকর্ষা 

ভারতভাবদীপঃ 

তলৈর্বজ্রনিপাতৈর্বজ্রবদ্দৃঢ়পাতৈশ্চপেটেঃ। “অঙ্গ-ল্যঃ প্রন্থতো যাস্ত তাঃ প্রস্থ্টা উদীরিতাঃ” 
৪২৪৪ ““থজী দৃঢ়া রুষা ক্ষিপ্ত শলাক সাঙ্গংলী ম্মতা।” তন্তা নখপাতৈঃ। পাদোদ্ধতৈঃ 
পাদপ্রসারণেনাক্ষেপৈঃ। জান্ভিঃ শিরোভিশ্চ কৃতৈরবঘট্টনৈরাম্ষালনৈঃ অশ্বনির্ঘেষৈরিত্যু- 
ভয়বিশেষণম্। অশঙ্ং নিন্দ্যম্। যথোক্ধং তত্ৈব__“বাছযুদ্ধং হি মললানামশস্্রমষিভিঃ স্ৃতম্। 

মৃতন্ত তশ্ত ন স্বর্গে! যশো! নেহাপি বিদ্যতে ॥” ইতি ॥২৫॥ বলপ্রাণেন বলেন শারীরবলেন ; 

প্রহার, অঙ্কুলী ও নখাঘাত, ভয়ঙ্কর পদাঘাত, প্রস্তরতুল্য শব্দকারী জান্ুর আঘাত 
এবং পরম্পরসংঘট্িত মস্তকের আঘাতদ্বারা বিনা অস্ত্রে কেবল বাহুবলে তাহাদের 

ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥২৩_২৫। 
রাজা! বীরগণের নিকটে ইন্দ্র ও বৃত্রান্থুরের স্তায় ভীম ও জীমূতের দৈহিক 

বল ও মানসিক বল দেখিয়া! এবং তাহাদের আহ্বানে ও গর্জনে ফীাড়াইয়া উঠিয়া 
সকল লোকই চমতকৃত হইল ॥২৬॥ 

(২৭) প্রকর্ষণাক ধণয়োঃ**-আকধতুঃ--বা ব রা। 



পর্ব্ধণি ছাদশোহধ্যায়ঃ | ১৬৫ 

ততঃ শব্দেন মহত! তশু দয়স্তো পরস্পরমূ। 
বাহুভিঃ সমলজ্জেতামায়সৈঃ পরি ঘৈরিব ॥২৮। 
চক দোর্ভযামু্পাট্য ভীমো৷ মল্পমহিত্রহা | 
বিনদন্তমভিক্রোশন্ শার্দূল ইব বারণম্ ॥২৯॥ 

তমুগ্যম্য মহাবাহুত্রাময়ামাস পাগুবঃ। 
ততো মল্লাশ্চ মতস্যাশ্চ বিশ্ময়ং চক্রিরে পরম্ ॥৩০॥ 

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গতসন্ত্বমচেতনম্। 

পরত্যপিতম্মহাবাহু্মলং ভুবি কৃকোদরঃ ০১। 
পর পাপী এ কক সপ পাপ পা পিএ এজ রা জপ ০৯ ০ বা পাপা এই এ এস নদ বাট আপন বাকা ২৯ ০, রী আল বা সা পাপ এপার ও বীর প 

ভারতকৌমুদী 
বামপার্থখে প্রেরণানি বিকর্ষণানি দক্ষিণপার্থ্ে প্রেরণানি চ তৈশ্চ, অন্যোন্তমাকধতাম। অথ 
অনস্তরঞ্চ, জানুভিরন্যোন্যাং জন্তুঃ, ভীমজীমূতাবিতি শেষঃ ॥২ ৭ 

তত ইতি। ততো মহতা শব্দেন পরম্পরং ভৎ্সয়ন্তোৌ ভীমঙ্গীমূতৌ, আয়সৈলোহ্ময়ৈঃ) 

পরিতৈমুদগরৈরিৰ বাহুভিঃ, সমসজ্জেতাং স|ম্মলিতো অতবতাম্ ॥২৮॥ 

চকর্ষেতি। পরঞ্চ অমিত্রহা শক্রুহস্তা ভীমঃ, অভিক্রোশন্ আক্রোশেন গঞ্জন্, শাদ,লো 

ব্যান, বারণং হস্তিনমিব, বিনদস্তং মল্পং জীমুতম্, দৌর্ভ্যাং বাহুভ্যাম, উত্পাট্য উত্তোল্য 

চকর্ষ ॥২৯॥ 

তমিতি । ততঃ, মহাবান্ঃ পাওবো ভীমঃ, তং মল্লম, উদ্ধমা উত্তোল্য ভ্রাময়ামাস তেন চ 

চ আগতা বল্লাঃ, মৎস্য মতস্যদেশীয়! লোকাশ্চ পরমত্যগ্কং বিন্ময়ং চক্রিরে ॥৩০॥ 

ত্রামেতি । মহাবান্থবুকোদরঃ, গতপত্বং নিশ্চেষ্টনে অচেতনঞ্চ, তং মল্পং জীমৃতম, শতগুণং 

ভ্রাময়িত্বা, ভূবি নিপাত্য, প্রত্যপিংধ্ নিম্পিষ্টবান ॥৩১॥ 

তাহারা প্রেরণ, আকষণ এবং পার্খবদ্য়ে প্রেরণদ্ধার। পরস্পর দূরে সঞ্চালন করিতে 
লাগিলেন এবং জানুদ্বারাও আঘাত করিতে থাকিলেন ॥২৭॥ 

তাহার পর ভীম ও জীমূত বিশাল স্বরে পরস্পর তিরস্কার করিতে থাকিয়া 

লৌহময় মুদ্গরের ন্যায় বাহুদ্বারা পরদ্পর মিলিত হইলেন ॥২৮। 

তদনস্তর শক্রহস্তা ভীমসেন আক্রোশে গঞ্জন করিতে থাকিয়া, ব্যাজ যেমন 

হস্তীকে উত্তোলন করে, সেইরূপ বাহুযুগলদ্বারা জীমূতকে উত্তোলন করিয়া সঞ্চালিত 

করিতে লাগিলেন; তখন জীমূত গর্জন করিতে থাকিল ॥২৯। 

তৎপরে মহাবাহু ভীম জীমূতকে তুলিয়া! লইয়া! ঘুরাইতে লাগিলেন; তাহাতে 

অপর মল্লগণ এবং মংস্যদেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপক্স হইল ॥৩০॥ _ 

(২৮) প্রথমাঞ্ধাৎ পরম্ 'বৃডোরক্কৌ দীর্ঘহৃজে। নিষুদ্ধকুপলাবুতোঁ ইত্যদ্ধমধিকম্ত-প্র বা ব 
রাম। (২৯) ব্যকর্ষৎ.'-বিনরদন্তমভিক্রোধাৎ-ভা1। (৩*)-তআ মল্লাস্ত তৎ প্রেক্ষা--ভা। 

বিরাট-১৪ (১২) 

পি শী পা ০ পাশপাপপপাাা 



১০৬ মহাভারতে বিরাট- 

তন্রিন্ বিনিহতে মল্লে জীমূতে লোকবিশ্রুতে । 
বিরাটঃ পরমং হর্যমগচ্ছন্বান্ধবৈঃ সহ ॥৩২॥ 

স হ্যা প্রদদৌ। বিতভং বন্ধ রাজ! মহাধনঃ | 
ঝল্লবায় মহারঙ্গে যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩৩॥ 
এবং হি স বহুন্ মল্লান্ পুরুষাংশ্চ মহাবলান্। 
বিনিত্বন্ মতস্যারাজন্য প্রীতিমাবহতুতমাম্ ॥৩৪॥ 

যদাহস্য তুল্যঃ পুরুষে! ন কশ্চিৎ, প্রত্যদৃশ্যত | 
তদা ব্যাস্ৈশ্চ সিংহৈশ্চ দ্বির দৈশ্চাপ্যযোধয়শ্ ॥৩৫| 
পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বুকোদরঃ। 

যোধ্যতে ম্ম বিরাটেন রধৈর্ম লৈর্মহাগজৈঃ ॥৩৬॥ 

তশ্মিক্নিতি। লোকবিশ্ররতে জগদিখ্যাতে তন্মিন মল্লে জীমূৃতে ভীমেন বিনিহতে সতি, 
বিরাট রাজা বাদ্ধবৈঃ সহ পরমং হর্ষমানন্দম্, অগচ্ছৎ প্রাপ্রোথ ॥৩২। 

সইতি। যথ| বৈশ্রবণঃ কুবেরঃ, তথ। মহাধনঃ, স রাজ! বিরাটঃ, হর্ষ দানন্দাৎ, তশ্মিন্ 

মহারঙ্গে, বল্পবায় ভীমায়, বহু বিভ্তং পারিতোধিকবূপং ধনং প্রদ্দৌ ॥৩৩॥ 
এবমিতি । স বল্পবো ভীমঃ, এবং হি ইখমেব, বছুন্ মল্লান্ মহাবলান্ পুরুষাংশ্চ বিনিত্বন্, 

মতস্যরাজন্ত। উত্তমাং প্রীতিমূ, আবহৎ অজনয়ৎ ॥৩৪। 

যদেতি। ঘযর্দা কশ্চিদাপি পুরুষঃ, অস্য বল্লবস্ত তৃল্যো বলেন সমানো ন প্রতাদৃশ্যত, তদা 

ব্যাদ্ৈশ্চ মিংহৈশ্চ দ্বিরদৈর্হস্তিভিশ্চাপি সহ তং বল্লবমযোধয়দ্ধিরাটঃ ॥৩৫॥ 

_.. মহাবাহু ভীমসেন নিম্চেষ্ট ও অচেতন সেই মল্লপ জীমূতকে শতগুণ ঘৃণিত করিয়। 
ভূতলে নিক্ষেপপূর্ববক নিষ্পেষণ করিলেন ॥৩১॥ 

জগছিখ্যাত সেই মল্ল জীমৃত ভীমকর্তক নিহত হইলে, বিরাটরাজ। বন্ধুবর্গের 
সহিত অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥৩২।॥ 

তাহার পর কুবেরের স্তায় মহাধনী বিরাট রাজ! সেই মহারঙ্গস্থানেই পারিতোষিক- 
রূপে ভীমকে প্রচুর ধন দান করিলেন ॥৩৩॥ 

ভীমসেন এইভাবেই বনুতর মল্ল ও মহাবল পুরুষদ্দিগকে নিহত করিতে থাকিয়! 

মস্যরাজের পরম সন্তোষ জন্মাইলেন ॥৩৪॥ 

যখন অন্ত কোন পুরুষকেই বলে ভীমের সমান দেখা গেল না, তখন হইতে 
বিরাটরাজা সিংহ, ব্যান ও হস্তীর সহিতও ভীমকে দিয়া যুদ্ধ করাইতে 
লাগিলেন ॥৩৫। | 

বিরাটেন সিংহৈর্মতৈর্মহাবলৈঃ- প্র বাব রা ম। 



পর্বষশি দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৩৩ 

বীভত্ম্রপি গীতেন স্থনৃত্যেন চ পাগুবঃ। 
বিরাটং তোষয়ামাস সব্বাশ্চান্তঃপুরে জ্রিয়ঃ ॥৩৭॥ 

অশ্বৈিবিনীতৈর্জবনৈস্তত্র তত্র সমাগতৈঃ | 

তোবয়ামাস রাজানং নকুলো নৃপসত্তম ! | 

তন্মৈ প্রদেয়ং প্রায়চ্ছৎ প্রীতো রাজা ধনং বহু ॥৩৮॥ 

বিনীতান্ বৃষভান্ দৃষ্ট। সহদেবস্ত চাভিতঃ | 

তথৈব প্রদদৌ বিভতমনেকং মতস্যরাট্ স্বয়ম্ ॥৫৯॥ 
দ্রৌপদী বীক্ষ্য তান্ সর্ববান্ র্লিশ্যমানান্ মহারথান্ | 
নাতিপ্রীতমন রাজন্ ! নিশ্বাসপরমাহভবশু ॥৪০॥ 

ভারতকৌমুদী 
পুনরিতি । পুণবিরাটেন রাজ্ঞা, অন্ত:পুরগতো বুকোদর:, স্্রীণাং মধো, বুধৈমলৈমহাগজৈশ্চ 

সহ যোধ্যতে স্ম যুদ্ধং কায্যতে স্ম ॥৩৬ 

বাভৎস্থরিতি। পাগ্ডবো বাভত্হরজ্জুনোহপি, গীতেন সনুত্োন,চ, বিরাট বাজানম্, অন্তঃপুরে 

সর্ববাঃ প্রিয়শ্চ তোবয়ামাস ॥৩৭। 

অশ্বৈরিতি । হে নৃপসত্তম ! জনমেজয় । নঞফুলঃ, তঞ্ঞ তন্ত্র বিভিগ্নে স্থানে, সমাগতৈঃ 

নৃতনানীতৈঃ, জবনৈরেগবন্তি, বিনীতৈঃ আত্মনৈব হশিক্ষিতৈরশ্বৈত 'রাজানং বিরাটং 

তোবয়ামাস। ততশ্চ প্রীতো রাজ তশ্মৈ নকুলায় প্রদেয়ং বহু ধনং প্রায়চ্ছৎ্। ঝটপাদোহয়ং 

প্লোকত ॥৩৮॥ 

খিনীতানিতি | স্বয়ং মধ্ম্যারাড়, বিরাচ এব শহদেবন্ত চ বুধভান্, অভিতঃ সব্বতঃ, বিনীত।ন্ 

স্থশিক্ষিতান্ দৃষ্বা, তখৈব তট্যমৈ অনেকং বিত্ত ধনং প্রদদো ॥৩৯॥ 

আবার বিরাটরাজা অস্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বৃষ, মল্ল ও মহাহস্তিগণের 
সহিত ভীমকে দিয়া যুদ্ধ করাহতে থাকিলেন ॥৩৬॥ 

পাঞুনন্দন অজ্জুনও সুন্দর নৃত্য ও গীতদ্বারা বিরাটরাজাকে এবং অস্তঃপুরস্থ 

সকল স্ত্রীলোককে সন্তুষ্ট করিতেন ॥৩৭॥ 

রাজশ্রেষ্ঠ ! বিভিন্ন স্থানে নূতন আনীত বেগবান্ অশ্বনমূহকে সুশিক্ষিত করিয়া 
নকুলও বিরাটরাজাকে সন্তুষ্ট করিতেন ; তাহাতে রাজাও প্রীত হইয়া নকুলকে 

দাতব্য বহুতর ধন দান করিতেন ॥৩৮॥ 

এবং সহদেবের বুষগুলিকে সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিত দেখিয়া মংস্রাজ নিজেই 

তাহাকে অনেক ধন দান করিতেন ॥৩৯॥ 

(০৮) - নৃপসত্তমম্ বা বরা ম। (৩৯)-"সহদেবহ্ত বা বিভেো !- প্রচতসহদেবন্ত বে 

প্রভো। ।--ভা। দ্বিতীয়ার্ধং পরঙ্গোকম্চ ভা নান্তি। 



১০৮ মহাভারতে 

এবং তে ন্যাবসংস্তত্র প্রচ্ছন্নাঃ পুরুতর্ষভাঃ | 

কম্মাণি তন কুর্ধাণা বিরাটনৃপতেন্তদা ॥৪১॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

সময়পালনে মল্লবিজয়ো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
-_-8%$- 

ভারতকৌমুদী ৃ 
স্রোপদীতি। হেরাজন্। ক্রৌপদী, তান্ সর্বধান্ মহারথান্ পাগুবান্, রাজসেবয়া 

ক্িশ্ঠমানান্ বীক্ষ্য, নাতিগ্রীতমনাঃ, ধনলাভাদিন! তু কিঞ্িৎগ্রীতমন! ইত্যাশয়ঃ, ক্লেশদর্শনেন তু 
নিশ্বাস এব পরমোহধিকো যক্টাঃ স| তাদৃশী অভবৎ ॥৪০॥ 

এবমিতি। তে পুরুবর্ষভাঃ পাগ্ুবাঃ তস্ত বিরাটনৃপতেঃ, এবমিখং দ্যুতাদীনি কন্মাণি কুর্ববাণাঃ 

সম্ভঃ, তত্র বিরাটভবনে, তর্দা, প্রচ্ছন্ন গুপা এব স্যবসন্ ॥৪১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-্রীহরি দাস সিদ্ধাস্তবাগীশভ ট্রাচার্ধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি সময়পালনে দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
শ্প্পপতি ক ১ 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রাণেন মানসবলেন চ। সোতক্ুষ্টনিনদঃ হীহীশব্বোচ্চারণেন যজ্জিতম্ত সমুখাপনং তৎসহিতঃ 
॥২৬। *আকুন্ধু ক্রোড়ীকরণং প্রকর্ষণমুদাহতম্। আকর্ষণং লীলয়ৈব সম্মুখীকরণং স্বতম্ ॥ পুরঃ 

পশ্চাৎ পার্খয়োশ্চাভ্যাকর্ষে। ভ্রমণং তথ। | পশ্চাৎ প্রপাতনং বেগাদ্ধিকর্ষণমুধাহৃতম্ ॥” ॥২৭--৩০॥ 

গতসত্বং নষ্টবুদ্ধিম্, অতএব অচেতনং শবভৃতম্ ॥৩১--৪১॥ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ছাদশোহধ্যায়ঃ ॥১২। 

রাজা! মহারথ পাগুবেরা সকলেই রাজসেবা করিয়। কষ্ট পাইতেছেন এবং 

যশ ও ধনলাভও করিতেছেন, ইহ। দেখিয়া দ্রৌপদীর চিত্ত বিশেষ সন্তুষ্ট হইত না, 
বরং তিনি অনেক নিশ্বাসত্যাগই করিতেন ॥৪॥ 

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাগুবেরা এইভাবে বিরাটরাজার কাধ্য করিতে থাকিয়া তখন 
সেখানে গুগ্তভাবেই বাস করিতে লাগিলেন ॥৪১॥ 

(৪১).**তন্ত কুর্বস্তি--ভা। »* ***মললবধেো নাম প্র,''জীযুতবধে। নাম-_বা ব,**"জীমুতবধে 

স্প্রাও **'আয়োদশোহধ্যায়১- প্র বাব রাম। 



(৩1 কীচকবধপর্ব 1) 

অয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

_ ক্ষ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

বসমানেষু পার্থেধু মণস্যান্ নগরে তা । 

মহারথেষু চ্ছন্নেযু মাসা দশ সমভ্যয়ুঃ ॥১॥ 

যাজ্জসেনী সদেষ্তান্ত শুশ্রীষন্তী বিশাংপতে ! 
অবসশু পরিচারাহী ম্রঢুখং জনমেজয় ! ॥:॥ 

তথা চরম্তীং পাঞ্চালীং স্থদেষ্টায়া নিবেশনে | 

সেনাপতিধিরাউন্য দদর্শ জলজাননান ॥৩॥ 

তাং দৃষ্ট। দেবগর্ভাভাং চরন্তীৎ দেখতামিব 
কীচকঃ কাময়ামাস কামবাণ প্রগীড়িতঃ ॥5॥ 

ভারতকোমুদী 

বসেতি। মহারথেষু পার্থেফু পাগুবেষু, তদা মত্শ্তম্তা মত্ত্তারাজস্ত নগরে, চ্ছক্সেযু গুপ্েযু, 

বসমানেষু বসৎস্থ সৎস্থ্, দশ মাসাঃ, সমভ্যাযুর্গতাঃ 4১ 
যাজেতি। হে বিশাংপতে ! জনমেজয়! পরিচারার্! প্াজদুহিতৃত্বাৎ রাজভাধ্যাত্বা 

শু্রধাযোগ্যাপি, যাজসেনী ভ্রোপদী তু স্থদেষাং সুশ্রাষন্তট হুংখমবসৎ ॥২॥ 

তথেতি। বিরাটস্ক কীচকে! নাম সেনাপতিঃ, সুণেষ্চায়া নিবেশনে গৃহে, তথা পরিচারিকা- 

ভাবেন চরস্তীম্, জলজাননাং পদ্মমুখীং পাঞ্চালীং কদাচিদ্দদর্শ ॥৩॥ 
পপ পপ শা 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_মহারথ পাগুবেরা তখন বিরাটরাজার রাজধানীতে 

গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলে দশ মাস অতীত হইল ॥১॥ 

কিন্তু নরনাথ জনমেজয় ! ভ্রৌপদী শুশ্রাধা পাইবার যোগ্য হইয়াও সুদেষ্চার 

শুজীষ। করিতে থাকিয়া অতিছুঃখেই বাস করিতে থাকিলেন ॥২॥ 

তাহার পর একদা বিরাটরাজার সেনাপতি কীচক পদ্মমুধী দ্রৌপদীকে সুদেষ্চার 

ভবনে পরিচারিকাভাবে বিচরণ করিতে দেখিল ॥3॥ 

(১) এবং বসৎন্থ পার্থেযু-ভাঁণমাসা দশ সমাযধুঃ: বাবরাম। (২) ক্সপোকাৎ পরম্ 

“তথ! বসম্তভী পাঞ্চালী সদেষায়া নিবেশনে | তাং দেবীং তোবয়ামাস তথা চাস্ত:পু সি: | 

তন্থিন বষে গতপ্রায়ে কীচকঃ স্ৃতসম্মতঃ ॥ ইতি সার্ধঙ্সোকঃ__প্র বাবরাম। (৩)***দদর্শ 

জপদায়ুজাম্--প্র বাবরাম। 

শিস 



১১০ মহাভারতে বিরাট- 

স তু কামাগ্রিসস্তপুং হুদেষ্জামভিগম্য বৈ। 

প্রহসন্নিব সেনানীবিদং বচনমব্রবীশ ॥৫॥ 

নেয়ং পুরা জাতু ময়েহ দৃষ্টা রাজ্ছো বিরাটস্ত নিবেশনে শুভা | 
রূপেণ চোম্মাদয়তীব মাং ভূশং গন্ধেন জাতা মদিরেব ভাবিনী ॥৬॥ 

ক! দেবরূপা হৃদয়ঙ্গমা শুভা আাচক্ষ। মে কম্ত কুতোহত্র শোভন! । 
চিত্তং বিনির্ম্য করোতি মাং বশে ন চান্যদত্রোধধমস্তি মে মতম্ ॥৭1 

ওত ডলককিশিজরজপরতজাশগজপলকিলককসাতলিতাজাকজিজতজঞজজজড্তকডজ্জ্জততিতীজলজডকিজততজপতজজতলতউিজগউড কতক তক এ উত উকি জল জজ জজ জজ চিজ ৬ পাজি পিজি এপ জা জি জজ গজ জজ ড জজগাজ জপজজিকাসজি জজ তলত শি উিউজাগজিজকড তত ৯ জজ চাও 
শপহগজাশ 

তাষিতি। কীচকঞ্ঠ বংশশ্তেব দ্ঢ়শরীরত্বাৎ নীলবর্ণত্বাৎ দীর্ঘত্বাদ্ব! কীচকে! নাম বিরাটশ্ত স 

সেনাপতি, চরস্তীং দেব্তামিব, দেবগর্ভ।'ভাং দেবকন্যাসদৃশীঞ্চ, তাং পাঞ্চালীং দৃষ্ট1, কামবাণ- 
গ্রপীড়িতঃ সন্, তামেব কাময়ামাঁস । “বংশে দৈত্যে চ কীচকঃ” ইতি ত্রিকাগশেষঃ, “গর্ভো 

ভ্রণেহর্ভকে কৃ্ষো সন্ধৌ পনসকণ্টকে” ইতি বিশ্বঃ 7৪॥ 

সইতি। কামাগিসস্তপ্তঃ সকীচকো নাম সেনানীস্ত স্থদেষ্জামভিগম্য, কৌতুকেন প্রহসন্নিব, 

ইদং পরবর্তি বচনম্ অব্রবীৎৎ ॥৫। 
নেতি। ইয়ং শুভা শ্তভলক্ষণা নারী, ইহ বিরাটশ্য রাজ্জঞে। নিবেশনে ভবনে, পুর! পূর্ব, জাতু 

কদাচিদপি, ময়] ন দৃষ্টা। জাতা নিষ্পন্নপাকা, মদিরা সরা, গন্ধেন সৌরভেণেব, ভাবিনী প্রশস্ত- 

চেষ্টাশালিনী ইয়ং নারী চ, রূপেণ, মাং ভূশম্ উন্মাদয়তীব ॥৬॥ 

কেতি। শুভা শুভলক্ষণা, দেবরূপা দেবীতুল্যরূপবতী, অতএব শোভন হাদয়ঙ্গম। চেয়ং নারী 

কা, কন্য বা, কুতো! বা স্থানাদত্র আগতেতি শেষঃ । তৎ ত্বং মে আচক্ষ, ব্রহি। ইহং হি চিত্তং 

বিনিমথ্য কামাব্র্ভাবনেনালোডা, মাং বশে করোতি । অতএব অন্যৎ অশ্যাঃ সঙ্গ মভিন্নং মৎস্বাস্থ্যে 

ওধধং নাস্তীতি চ মে মতম্ ॥৭। 
সপ পপ পপ পাপ পপি এপাশ সিল 

কীচক দেবকন্যার তুল্য রূপবতী ভ্রৌপদীকে দেবতার তুল্য বিচরণ করিতে 
দেখিয়। কামবাঁণে প্রলীড়িত হইয়া! ত্বাহাকেই কামনা করিল ৪81 

তৎপরে কামাগ্নিসম্তপ্ত সেনাপতি কীচক মুদেষ্ণার নিকটে যাইয়া হাসিতে 

হাসিতেই যেন এই কথা বলিল-_৫॥ 
«এই বিরাটরাজার বাড়ীতে এই স্ুলক্ষণা রমণীকে আমি পুর্বে কখনও দেখি 

নাই। সুপকা সুরা যেমন গন্ধদ্বার! উন্মত্ত করে, সেইরূপ এই সুন্দর ভঙ্গিশালিনী 

রমণী রূপদ্ধারা আমাকে যেন অত্যন্ত উন্মত্ব করিতেছে ॥৬॥ 

দেকতার তুল্য রূপবতী, শুভলক্ষণা ও চিত্তাকষিণী এই স্ুন্দরীটী কে? 

কাহারই বা স্ত্রী? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? এ-আমার চিত্ত মধ্িত 

(৫)*-সুদেঞ্চামভিতো গতঃ--ভা।। ইতঃ পরম্ “কীচক উবাচ*--প্র ম। (৬)---গন্ধেন জ্যাত্যা 

মদ্দিরেব ভামিনী-_ভা,***মদ্দিরেব ভামিনী-_বা বরা ম। (৭)."'হৃদয়ঙ্গম! শুভে !_প্র বাবর, 

ম,."'কা চ কুতশ্চ ভামিনী দৃদি হি কামন্ত করোতি--ভা। 



পর্ববি ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১১১ 

অহো৷ তবেয়ং পরিচারিক। শুভা প্রত্যগ্ররূপ। প্রতিভাতি মামিয়ম্। 

অযুক্তরূপন্ত করোতি কর্ম তে প্রশাস্ত মাং যচ্চ মমাস্তি কিঞ্চন ॥৮॥ 
প্রভৃতনাগাশ্বরথং সভাজনং সমৃদ্ধিযুক্তং বুপানভোজনম্। 
মনোহরং কাঞ্চনচিত্রভৃষণং গৃহং মহচ্ছোভয়তামিয়ং মম ॥৯॥ 
ততঃ স্থদেষ্ণামনুমন্ত্র্য কীচকম্তথা সমভ্যেত্য নরাধিপাত্বুজাম্। 
উবাচ (াডাররা ৬ টি রিরিরিতানি টি বনে ॥১০॥ 

টিরারাকান 

অহে। ইতি । অহো' স্থ্দেষে ! শুভ ইয়ং তব পরিচারিকা, প্রাতাগ্ররূপা নবীনা নবাগতা, 

ইতি মাং প্রতিভাতি মম প্রতীতির্ভবতি। ইয়ং তে অযুক্ররূপং কণ্ম করোতি ; ইয়ং মাম, মম যৎ 

কিঞ্চন বসন্ত চ অস্তি, তত সর্ববং প্রশাস্ত ॥০॥ 

প্রভৃতেতি । ইয়ং নারী, প্রভৃতাঃ প্রচুর] নাগা হস্ঠিনঃ 'অশ্বা বথাশ্চ যত্র তত, ভাজনৈ: 

স্ব্ণাদিপাত্রৈঃ সহেতি সভাজনম্, সমৃদ্ধিযুক্তম্, বুনি পানানি স্থুরাদীনি ভোজনানি মাংসাদীনি যন্ত্র 

তথ, তথ। কাঞ্চনানি ন্বর্ণময়ানি প্মতএৰ চিত্রাণি আশ্চধ্যাণি ভূষণানি যন্ত্র তচ্চ, মম মনোহরং মহচ্চ 

গৃহম্, শোভয়তাম্, গমনেনেতি শেষ: &৯॥ 

তত ইতি। ততঃ কীচকঃ হুদেষ্ণাং তথা অনুমন্য গুপ্রনুক্কা, বনে, জন্ুকঃ শৃগাপঃ, মৃগেন্্রকল্তাং 

সিংহতনয়ামিব, নরাধিপাত্মজাং কৃষ্ণ।ং ভ্রোপদীম্, সমভ্যেত্য উপগম্য, তদা, অভিপান্তয়ন্ সর্বত 

আশ্বাসয়ন্, ইদমুবাচ ॥১০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

বসমানেছিতি ॥১--৬। অন্যদৌধধম্, এতাং বিন। ॥৭॥ প্রত্যগ্ররূপা দিব্যরূপা ॥৮--১২৪ 

করিয়া আমাকে বশীভূত করিয়াছে ; ইহার সঙ্গম ব্যতীত আমার স্বাস্থ্যলাভে অন্য 

ওষধ নাই বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে ॥৭॥ 

স্থদেষ! তোমার এই সুন্নরী পরিচারিকাটী নূন আসিয়াছে বলিয়াই 

আমার ধারণ! হইতেছে । সে যাহা হউক, এ_-ছোোমার যে কাধ্য করিতেছে, তাহ। 

ইহার পক্ষে সঙ্গত নহে; সুতরাং আমি বা আমার যে কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তের 

উপরেই এ যাইয়। আধিপত্য করুক 19॥ 
আমার বাড়ীখানা বিশাল, মনোহর ও সমৃদ্ধিযুক্ত ; তাহাতে আবার বহুত 

হস্তী, অশ্ব, রথ, পাত্র, খাগ্, পেয় ও আশ্চর্য্য ন্বর্ণভূুধণ সকল রহিফাছে ; এ যাইয়া 

সেই বাডীখানাকে শোভিত করুক” ॥৯॥ 
১. পাপা ওাআপ্পপপপপী পিপাসা পেশা ৯ পালাল শিপ সাপ পপ লী» সপ আপ পা ৮০৯০ আপ পা শি 

(৮) অহো। হ্থ মে শ্তাৎ পরিচারিকা শুভা-" .করোতি, ক । নঃ-ভা। (৯) মহাধনং 

সমৃ্িবুক্তম্...কাঞ্নচিতরনুত্তমম_-ভা। (১০) গতঃ হুদেষামভিমন্্য কীচকভ্ততঃ_ভা। ইতঃ 

পরম্--কীচক উবাচ। কা ত্বং কক্ষাসি কল্যাণি ? ইত্যাদয় একবিংশতিঃ জ্োকা অধিকা:-” 



গজাতিরতগগাছাপতভরাতর তগএকগকরঞজগাএ ভক্ত ররিওজডিজতগাালীর ৩ এপ রকারারাগা কক চেকার ৬ বাক ড় ককতওখ রডিখর৩৮-০৬০এএ এড জর ৪৩৪৬৪ ৬ ৩এড ওর ডি ০৮ কব ৪ রাজ তত জ উপচে ও কব চক ক ৬» জপ জরা এন্ড ২৮৬ হাগাটরারার ও ৬ জ রগ ও হাত জনা তেজ ভাজতে রও 

প্রবাবরাম। তে চ ১৫৯৬ সংবধর্ষে লিখিতে বিকানীরপুস্তকে, ১৪৭৮ সংবন্র্ষে লিখিতে 

গুর্জরদেশীয়পুস্তকে ভাগ্ডারকারপুস্তকে চ ন দৃশ্ঠস্তে ; ভাষাদিবৈম্যঞ্চাতীব তেষু প্রতীয়তে। 
তে চ যথা. 

কীচক উবাচ। কা ত্বং কশ্তাদি কল্যাণি! কুতো বা ত্বং বরাননে 1 প্রাপ্তা বিরাটনগরং 
তত্বমাচক্ষ শোভনে ! ৪১৪ রূপমগ্র্যং তথা কাস্তিঃ সৌকুমার্ধ্যমনুত্তমম্। কাস্ত্যা বিভাতি বক্তস্তে 
শশাঙ্ক ইব নির্্দলম্ ॥২৪ নেক্রে'নথবিপুলে স্থক্র ! পন্মপত্রনিভে! শুভে ! | বাক্ চ তে চারুসর্ববাঙ্ি ! 

পরপুষ্টরতোপমা৷ ॥৩। এবংরূপ। ময়! নারী কাচিদন্যা মহীতলে । ন দৃষ্টপূর্বা হ্শ্রোণি! যাদৃশী 

ত্বমনিন্দিতে ! ॥9॥ লক্ষমীঃ পল্লালয়া কা ত্বমথ ভূতিঃ স্বমধ্যমে ! | হ্থীঃ শ্রঃ কাঁস্তিরথো কীত্তিরাপাং 
কা ত্বং বরাননে ! ॥৫॥ রতীব রূপিণী কিং ত্বমনঙ্গাঙ্গবিহারিণী। অতীব ভ্রাজসে হুক্র ! 
প্রভেবেন্দোরস্তৃমা 1৬॥ অপি চেক্ষণপন্ম্সাণাং শ্মিতজ্যোৎনোপমং শুভম্। দিব্যাংশুরশ্মিভিযুক্তং 

দিব্যকাত্তিমনোরমমূ ॥৭॥ নিবীক্ষ্য বক্ত চক্র তে লল্ষ্যান্থপময়া যুতম্। কৃৎনে জগতি কে। নেহ 
কামশ্ত বশগো ভবেৎ ॥৮॥ হারালঙ্কারযোগ্যো তে জ্ঞনৌ চোভৌ। স্থশোভনে । সুজাত সহিতৌ 
লক্ষ্য পীনৌ বৃত্তৌ নিরস্তরো ॥৯॥ কুডনলাদুরুহাকারো৷ তব নুক্র! পয়োধরো৷। কামপ্রতোদাবিব 
মাং তুদতশ্চারুহাসিনি ! ॥১০॥ বলীবিভঙ্গচতুরং স্তনভারাবনামিতম্। করাগ্রসশ্মিতং মধ্যং 

তবেদং তন্ুমধ্যমে ॥১১॥ দৃষ্টেব চারুজঘনং সরিৎপুলিনসন্গিতম্। কামব্যাধিরসাধ্যো মাং 
বাধতেতীব ভামিনি ! ॥১২।॥ জঙ্াল চাঞ্সিমদনো দাবাগ্নিরিব নির্দয়ঃ | তৎসঙ্গমাভিসঙ্কল্লবিবৃদ্ধে। 

মাং দহত্যয়ম্ ॥১৩॥ আত্মপ্রদীনবর্ষেণ সঙ্গমান্তোধরেণ চ। শময়ন্ব বরারোহে ! জ্বলস্তং 

মন্মথানলম্ ॥১৪॥ মচ্চিত্তোন্মাদনকর] মন্থস্য শরোৎকরাঃ। ত্বৎসঙ্গমাশানিশিতান্তী ব্রা শশিনিভাননে ! 

॥১৫॥ মহাং বিদাধ্য হাদয়মিদং নির্দয়বেগিতাঃ। প্রবিষ্ট) হসিতাপাঙ্গী প্রচণ্ডাশ্চগুদাকুণাঃ ॥১৬॥ 

অতুযুন্মা্দসমারস্তাঃ প্রীত্যুন্মাদকরা মম। আত্মপ্রদানস্ভো গা ন্মামুদ্বর্ত,মহাহসি ॥১৬॥ চিত্রমাল্যান্বর- 
ধর] সর্বাভরণভূষিতা। কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাপিনি 1 ॥১৮॥ নাহৃশীহান্থখং 
বন্তং হুখার। সথখবজ্দিত| | প্রাপ্র-ুহত্বমং সৌখ্যং মত্তস্তং গজগামিনি ! ॥১৯॥ স্াদন্ম্বৃতকল্লানি 

পেয়ানি বিবিধানি চ। পিবমানা মনোজ্জানি রমমাণ। যথাস্থথম্ ॥২॥ তোগোপচারান্ বিবিধান্ 

সৌভাগাঞ্চাপ্যন্নত্মম্। পাঁনং পিব মহাভাগে ! ভোগৈরহুপমৈঃ শুভৈঃ ॥২১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

( পাঠাস্তরে ) পরপুষ্টঃ কোকিলঃ ॥৩--৪। ভূতিঃ ঈশ্বরী এশ্ব্যাভিমানিনী দেবতা! ॥৫॥ 

অনঙ্গাঙ্গবিহারিণী ম্মরদেহেন ক্রীড়ভ্তী রতিরিত্যর্থঃ ॥৬| ঈক্ষণপন্্বাণাং নেন্রপক্াণাম, 
শ্মিতম্ ঈষছুন্সীলনং তদেব জ্যোৎন্সোপমং মনস আহলাদকরম্। লক্ষ্মাপমিতি পাঠে 
বজচজ্জবিশেষণম্॥+-৮॥ মজাতো উন্নতো, নিরন্তর পুথৃত্বাৎ সংঙ্গিষ্টৌ ৪৯। কুড্যুলেতি 
মুকুলী ভূতপন্াকারে ৪১০৪ করাগ্রম্ অঙ্ুষ্ঠাদিমধ্যমান্তে বিতস্তিন্তেন সম্মিতং কৃশহিত্যর্থ: 
॥১১--১২। অগ্নিমদনে। মধনাস্িঃ ।১৩--১৬। অত্যুন্সা্ৎ মরণকালীনং সঙন্গিপাতং সম্গারভন্তে 

তে অত্যন্সাদনমারস্তাঃ। ত্বদলাভে মরিষ্কাম্যেবেতি ভাবঃ ॥১৭॥ কামং ল্মরম্, প্রকাষমতি- 



পর্বধণি ব্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | ১১৩ 

ইন্দঞ্চ রূপং প্রথমঞ্চ তে বয়ো নিরর্ঘকং কেবলমগ্য ভাবিনি ! | 
অধাধ্যমাণা অগিবোত্তম। শুতা ন শোভসে শুন্দরি ! শোভনা সতী ॥১১৪॥ 

ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতন। ভবন্তু দাস্থাস্তব চারুহাসিনি !। 
অহঞ্চ তে হ্ুন্দর ! দাসবশ স্থিতঃ সঙ ভবিষ্যে বশগো! বরাননে ! ॥১২। 

দ্রৌপছ্যবাচ। ণ' 
অপ্রার্থনীয়াং প্রার্থ্যাং মাং সৃতপুত্রাভিমন্যসে | 
বিহীনবর্ণাং সৈরিন্ধীং বীতগ্ুসাং কেশকারিলীম্ ॥১৩। 

ভারতকোৌমুদী 
ইদমিতি। হে ভাবিনি ' প্রশস্তচেষ্টাশালিনি ! ইং তে রুপঞ্চ প্রথমং বযশ্চ, অস্ত 

ইদদানীম্, নিরর্থকং কেবলং বার্থমেব । যেন হিহে স্থন্দারি! পুরুষেণ অধাধ্যমাণা উত্তম! শুতা 
চ শ্রক্ পুষ্পমালেব, ত্বং শোভন! সত্যপি ন শোভসে 7১১৫ 

নম মৎপরিগ্রহে তব পূর্ববভাধ্যাণাং কা গতিঃ মম চ কথং প্রতিষ্ঠ। ্তাদিত্যাহ-_-তাজামীতি। 
হে চাক্হাসিনি ! মম যে পুরাতনা দারাঃ সন্তি, তানহং ত্যজামি। হে স্থন্দরি ! তে দ্ারাস্তব 

দান্টো ভবন্ত । কিঞ্চ হে বরাননে ! অহঞ্চ তে সদৈব দ্াসবদ্বশগঃ স্থিতো৷ তবিষ্যে ভবিষ্তামি | 

অতস্তে কাপি চিন্তা! নাস্তীতি ভাবঃ 7১২1 

অপ্রেতি। হে স্থতপুক্র ! এতেনান্ত নিকর্ষো বাজাতে । বিহীনবর্ণাং নিরুষ্টজাতীয়াম, 

কেশকারিণীং কেশসংস্কারকারিণীং সৈরিদ্ধীম,। অতএব বীভৎসাং নিন্দিতাম্। অতএব চ 

অপ্রার্থনীয়াং রস্কমযাঁচনীয়ামপি মাম্, প্রাথ্যাম অভিমন্যসে । হদস্ক মহদধশ্মাম, “গুরুতত্রতং 

তাহার পর কীচক ম্ুদেষ্কার নিকটে গ্রপ্থভাবে সেইরূপ বলিয়া, বনের ভিতরে 

শুগাল যেমন সিংহের কন্যার নিকটে যায়, সেইরূপ রাজনন্দিনী ভ্রৌপদীর নিকটে 
যাইয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করিতে থাকিয়া এই কথা! বলিল-_॥১॥ 

«ভাবিনি ! তোমার এই সৌন্দর্য্য এবং এই প্রথম বয়স এখন কেবল বার্থ ই 

যাইতেছে । কারণ, সুন্দরি! কোন পুরুষই ধারণ ন1 করায় উত্তম। ও সুলক্ষণ! 

মালার ন্যায় তুমি সুন্দরী হইয়াও শোভা পাইতেছ না ১১ 
চারুহাঁসিনি ! আমার যে সকল পূর্ধববর্থা স্ত্রী আছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ 

করিব, পরে সুন্দরি ! তাহারা তোমার দাসী হইবে; আর বরাননে! 'আমিও 

তোমার দাসের নায় বশবর্তী হইয়া থাকিব” ॥১১॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন_-স্থতপূত্র! আমি হীনবর্ণা কেশসংস্কারকারিণী নিন্দিত 

(১) অগ্রার্থনীয়ামিহ মাম্নিহীনবর্ণামল_ব ব ব্রা», ত্বং প্রার্থনীয়ামিহ মাম্*”বিহীনবর্ণ। 

সৈরিঙ্ধী বীভৎমা কেশকারিতা--ভ|। 

বিরাট-১৫ (১২) 
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১১৪ মহাভারতে বিরাট. 

পরদারান্মি ভদ্রেং তে ন যুক্তং তুয়ি সাম্প্রতম্। 
দয়িতাঃ প্রাণিনাং দারা ধন্মং তবমন্ুচিন্তয় ॥১৪॥ 

পরদারে ন তে বুদ্ধির্জাতু কার্্য। কথঞ্চন। 

বিবর্জনং হাকা ধ্যাণামেতৎ সংপুরুষব্রতম্ ॥১৫॥ 

মিথ্যাভিগৃঞ্পো হি নরঃ পাপাত্ম! মোহমাশ্থিতঃ। 
অযশঃ প্রাপ্প য়াদঘোরং মহদ্। চীরানোর ॥১৬। 

কী নস কপট সস শপ কাচা আস বু এ এই শখ পচ গও? ও ৮ ও ও ডি এ আআ এ পরএাাারিএারারপচ রা 

মিড 
কু্ধ্যান্দ্রেতঃ সিক়্া শ্বযোনিষু। সথুাঃ পুত্রন্ত চ স্ত্রীযু কুমারীঘন্তাজান্থ চ॥ “ইতি স্মতেরিতি 

ভাবঃ ৪১৩1 

দোষাম্তরমাহ-_-পরেতি । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত, এতদরুত্তিনিবুক্তেতি ভাব; | অহং পরশ 

দার! ভাধ্যাশ্মি। স্ত্রীত্বমেকবচনঞ্চার্ষম । অতএব সাশ্রতমিদানীং ত্বয়ি ন যুক্তৎ মাং প্রতি ঈদৃশং 
বচনং ন সঙ্গতম। দারা: প্রীণিনাং দয়িতাঃ প্রিদাঃ। অতত্তেষাং গ্রহণে তথৎকষ্টেন পাপং 

ক্াদিত্যাশয়; | অতন্ত্বরং ধন্মম্ অন্থচিন্তয় ॥১৪॥ 

পরেতি। হে কীচক! তে তব, জাতু কদাচিদপি, পরদারে, কথঞ্চনাপি বুদ্ধি: সংসগেচ্ছা 

নকাধ্যা। হি যশ্মাৎ, অকার্ধ্যাণাং যহর্জনম, এতৎ তৎ সৎপুরুষাণাং ব্রতং নিয়ম: ॥১৫॥ 

সৈরিক্ধী ; সুতরাং আপনার অপ্রার্থনীয়া। তথাপি আপনি আমাকে প্রার্থনীয়া 
বলিয়া মনে করিতেছেন ! ॥১৩। 

বিশেষতঃ, “আমি পরের ভার্্য। ; ভাধ্যা আবার প্রাণিগণের প্রিয়তমা ; ন্ুতরাং 

আমাকে এখন এরূপ বলা আপনার উচিত নহে । আপনি ধশ্মের বিষয় চিন্তা করুন, 

আপনার মঙ্গল হইবে ॥১৪। 
আপনি কখনও কোনও প্রকারে পরক্ত্রীর প্রতি ইচ্ছা করিবেন না । কারণ, 

অকার্্য পরিত্যাগ করাই সংপুরুষের নিয়ম ॥১৫। 

$১৪)***ধন্মং জমন্চিন্তয় বাব রামভা। (১৫)**"স্ুপুরুষব্রতম্ বা বরাম। (১৬) 

**লোভমাস্থিতঃ -ভা। ইতঃ পরম্ “টশম্পায়ন উবাচ। এবমুক্তত্ত সৈরিঙ্ধ্যা!.*” ইত্যাদয়ো 

নব ঙ্গোকাঃ : প্র বাবরা ম পুন্তকেযু দৃশ্টন্তে। তে চ অতিপ্রাচীনে বিকানীরহস্তলি খিতপুস্তকে 

ভাগারকারপুস্তকে চ ন দৃষ্ঠান্তে ; পুনরুজিপ্রভৃতিদৌ যছুষ্টাশ্চামী । তে যথা-_ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। এবমুক্তত্ত সৈরিস্কা! কীচকঃ কামমোহিত: । জানন্নপি স্বচুবুদ্ধিঃ 

পরদারাতিমর্ষণে ॥১॥ দোষান্ বহন প্রাপহরান সর্বলোকবিগহিতান্। প্রোবাচেং 

হুচুবুধদ্ধর্ধৌপদী মজিতেন্দিয়ঃ ॥২॥ নার্হন্তেবং বরারোহে! প্রত্যাথ্যাতুং বরাননে !॥ মাং 

মন্থসমাবিষ্টং স্বৎক্কতে চারুহাসিনি ! ॥৩) প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু বশগং প্রিয়বাদিনম্। নূনং 
ত্বমসিতাপাজি! পশ্চাতাপং গমিষ্তসি ॥৪॥ অহংহি সুত্র! বাজ্ান্ড রুৎক্সান্টান্ত সথমধ্যমে | 



নাকি জজ 

পর্বণি ব্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১১৫ 

মা সৃতপুত্র ! মুহম্থ মা ত্বং ত্যক্ষ্যসি জীবিতম্। 
অলভ্যামভিমদ্থানো মাং বীরৈরভিরক্ষিতাম্ ॥১৭॥ 
ন চাপ্যহং ত্বয়া লভ্যা গন্ধর্ববাঃ পতয়ো মম । 
তে ত্বাং নিহন্যুঃ সংস্রুদ্ধা আত্মানং মা ব্যনীনশঃ ॥১৮| 
অশক্যরূপং পুরুষৈরধ্বানং গন্ভমিচ্ছসি । 
যথা নিশ্চেতনো বালঃ কৃলস্থঃ কুলমৃত্তরমূ । 

তত্,মিচ্ছতি মন্দাত্বা তথা তং তর্ত,মচ্ছসি ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 
মিখ্যেতি। মোহম্, আস্থিত আপ্রিতঃ, অতএব মিথ্যাতিগৃরঃ অযথাভিলাধী পাপাত্মা নয়ঃ, 

ঘোরমঘশঃ প্রাপ্র,য়াৎ, মহত্তয়ং বা প্রাপ্র-য়াৎ 8১৬1 
মেতি। হে স্থতপুত্র ! বীবৈরভিরক্ষিতাম, অতএব অলত্যাং মাম, অভিমন্থানঃ লত্যতর। 

মন্তমানো মা মুহাম্থ ) তা চ ত্বং জীবিতং মা তাক্ষাসি ॥১৭। 

কথং ত্বমলভ্যেত্যাহ__-নেতি । ত্য়া অন্তেনাপি চ অহং ন লভ্যা। যেন হি তে প্রসিদ্ধা মম 

গন্ধর্বাঃ পতয়ঃ, সংক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ, ত্বাং নিহম্তাঃ । অতএব ত্মাত্সমানষ্, মা ব্যনীনশঃ ন বিনাশয় । 

মাযোগে অগ্যতনী, আর্বত্বাচ্চ অড়াগমাভাবঃ ॥১৬॥ 

আর মুগ্ধ ও পাঁপাস্া লোক অযথ! অভিলাষ করিয়া ভয়ঙ্কর নিন্দা কিংবা 

মহাভয় পাইয়া থাকে ॥১৬। 

সৃতপুত্র ! আমি বীরগণকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত; সুতরাং আপনার 
অলভ্যা। তথাপি আপনি আমাকে লভ্য। মনে করিয়া শ্রমে পতিত হুইবেন না ; 

তাহ। হইলেই আপনি জীবন ত্যাগ করিবেন না ১৭ 

আমি আপনার বা অন্ত কোন লোকেরই লভ্য নহি। সুতরাং আপনি সে চেষ্টা 

করিলে, আমার সেই গন্ধবর্ধ স্বামীর! ক্রুদ্ধ হইয়। আপনাকে বধ কারবেন। অতএব 

আপনি সে চেষ্টা করিয়া নিজেকে নিজে বিনষ্ট করিবেন না ॥১৮। 
পাপ তর গা 

১ এপ এ পি শত পান পাপা কপ পপি 

প্রনুর্বানয়িতা চান্ি বীর্যে চাপ্রতিম: ক্ষিতে ॥৫) পুথিব্যাং মৎসমো নাস্টি কন্টিদ: পুমানিহ। 

বপযৌবনসৌভাগোর্ডোগৈশ্চা্নূমৈ:  শুভৈহ 0৬। সর্বকামসমুদ্ধেযু ভোগেষন্পমেছিহ | 
ভোক্কব্যেধু চ কল্যাণি ! কম্থাদ্দান্তে রতা হাসি £৭3 ময়া দততমিদং রাজ্য স্বামিক্কপি বরাননে ! | 

ভজন্ব মাং বরারোহে ! ভুঙ্ক্ষ, ভোগানন্তনুমান্ ॥৮॥  এবমুক্তা তু সা সাধ্বা কীচকেনান্ডতং 

বচঃ। কীচকং প্রত্যুবাঁচেদং গহয়ন্থ্যন্স তদ্বচ: ৪১ 

(১৭) মাস্তাত্যাঙ্ষীঃ শ্বজীবিতম্। জানীহি পঞ্চভিবাঁরৈনিতাযং মামতিরক্ষিতাম্_বা ধরা 
ম, মা স্ততপুত্র ! হৃত্স্ব_ভা । :১৮)-নিহগ্যঃ কুপিতাঃ সাধ্বলং মা বানীনশঃবা ব রাম 
ভা। (১৯) পূর্ববপাদহয়ং ভা নাস্তি।--“তথা তং কর্ত,মিচ্ছসি-_রা! ম। 



খল 

১১৬ মহাভারতে 

তান্তর্মহীং বা যদি বোদ্ধগুত্পতেঃ সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি । ূ 
তথাপি তেভ্যো ন বিমোক্ষমর্থসি প্রমাথিনো দেবতা হি মে বরাঃ 1২০৪ 
ত্বং কালপাত্রীমিব কশ্চিদাতুরঃ কিং মাং দৃঢং প্রার্থয়সেহগ্য কীচক !। 
কিং মাতুরস্কে শয়িতো যথা শিশুশ্ন্দ্রং জিঘ্বক্ষমিব মাং জিঘৃক্ষসি ॥২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে. শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববশি 

কীচকবধে কীচককৃষ্াসংবাদে ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ & 
এ ও ছি রি ৪৫০ ৫ ১ বাজে এহারার হা বাজ গু ও এপ হা পি এ জে ০ 0050 গিরি ইিাটে 

ভারতকৌমুদী 
দাঢণায় পুনরপ্যাত্ুনোহলভাত্বমেবাহ--অশক্েতি । পুরুষৈঃ, অশক্যরপম্ অশক্যগমনম্। 

অধ্বানং পঙ্থনম্, তং গন্ধযিচ্ছসি। তথা নিশ্চেতনে! নির্বোধো বাল কুলস্ছো। নগ্াা একতীর্স্থঃ 

সন্, উত্তরমপরং কুলং তীরম্, যানাগ্যভাবেহপি তর্ত,মিচ্ছতি । মন্দাত্মা অশ্পবুদ্ধিন্বমপি তখৈব তর্তী- 

মিচ্ছপি অপাপ্যং প্রার্থমিচ্ছমীত্যথঃ। ষট্পাদোহয়ং গ্লোকঃ ॥১৯॥ 
অথ যদি বলাদেব ত্বাং রময়ামি তহি কিং ভবেদিত্যাহ--অন্তরিতি। হে কীচক! ত্বমূ, 

মহা অস্তঃ অন্তর্মহী ভূগর্ভস্তাং বা যদি প্রবিশেরিতি শেষঃ, যদি বা উর্ঘাং পর্বতার্দিকম্ উৎপতেঃ 

আরোহেঃ, ঘর্দি বা সমুদ্রপারমূ, প্রধাবসি দ্রুতমুত্ীধ্য যাসি, তথাপি, তেত্যে। মত্পতিভ্যঃ, 

বিমোক্ষং মুক্তিম, ন প্রীর্থ,মরপি | হি যন্মাৎ, যে বরাঃ পতয়ঃ, দেবন্থতাঃ, অতএব প্রমা থিনঃ 

প্রকর্ষেণৈব শক্রদমনকারিণঃ ॥২* 

ভারতভাবদীপঃ 
শয়িতম্ ॥১৮ প্রাপ্রণ্হি লভন্ব ॥১৯--২১] অভিমন্তসে কাময়সে ॥১৩--১৫॥ মিথ্যাতিগৃর্নঃ 

বিতথাভিনিবেশী, মহত্য়ং মৃত্যুম্ (১৬--১৯৪ অন্তর্মহীং ভূমিচ্ছিত্রম্ ॥২*॥ মন্তাসে লিগ্মসে। 

শিশোশ্চন্দ্রবদহং তব ছুর্গভাহম্মীতি ভাব; ॥২১৪ ( পাঠাস্তরে ) তেষাং প্রিয়ামিতি। তেষাং 

মানুষ যে পথে যাইতে পারে না, আপনি সেই পথেই যাইতে ইচ্ছা! করিতেছেন 

এবং নির্ধ্বোধ বালক যেমন নদীর এক তীরে থাকিয়া যান ব্যতীত অপর তীরে 

যাতে ইচ্ছা করে, আপনিও অল্পবুদ্ধি বলিয়া তেমনই অগ্রাপ্য পাইতে ইচ্ছা 
করিতেছেন ॥১৯॥ 

কীচক! তুমি যদ্দি ভূগর্ভে প্রবেশ কর, কিংবা উদ্ধে আরোহণ কর, অথবা 

সমুদ্রপারে যাও, তথাপি আমার স্বামিগণের হাত হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, 

আমার স্বামীরা দেবতার পুত্র এবং সর্বপ্রকারে শক্রদমনকারী ॥২০॥ 

(২*)**'তথাপি তেষাম্-_-ভা, দেবস্থতা হি***তে ধবাঃ- প্র,*'*দেবনৃত! হি খেচরাঃ- বা ব 

রামু। (২১)-**বলা দিব প্রীর্থয়সে--ভা,**চন্ত্র, জিত্বক্ষরিব মন্তসে হি মাম প্রবাবরাম। 

ইতঃ পরময়ং গ্নেঠকোহধিকঃ-_-“তেষাং প্রিয়াং প্রার্থয়তো ন তে তুবি গত্বা! দিবং বা শরণং 

তবিষ্ততি। নবর্ততে কীচক ! তে দৃশা শুভং মা তেন সঞ্জীবনমর্থয়েত সা ॥'--বা ববাম। 

ক ***কীচকপ্রতিবেধো নাম-_ভা। “***চতুর্দাশোহধ্যাক্সঃ প্র বাববাৰ। 



চতুর্দশোহধ্যায়ঃ 
০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা ভদেষ্ণাং কী5চকোহব্রবীু। 
অমধ্যাদেন কামেন ঘোরেণাভিপরিপ্ল,তই ॥১।॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত্বমিতি। হে কীচক! কশ্চিদাতুর আসন্রমৃত্যু রোগী, কালরাত্রীং মৃত্যুতজনীমিব, স্বম্ 

কিং মামছ্য, দৃঢ়ং তীব্রং প্রীর্থয়সে । মাতুঃ অঙ্কে ক্রোড়ে শ্গিত; শিশুধথা, চন্দ্রম্, জিদ্বক্ষম্ 

গ্রহীতুযিচ্ছন্ বর্ততে, ত্বং তখৈব মাং কিং জিত্বক্ষসি গ্রহীতুমিচ্ছনি । সর্বখৈবাসন্ভবমিদমিতি 
ভাবঃ। ইবশব্দো বাক্যালঙ্কারে ॥২১। 

হন্ত মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধা-মহাকবি-পন্মভষণ-এহরিদাসসিদ্ধাস্ত বাগীশ ভট্টাচ!ধ/বির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুণীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি কীচকবধে 
জয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*॥ 

সওজ ২ 

প্রতীতি। অযধ্যাদেন অপীমেন ঘোরেণ চ কামেন, অভিপরিপ্ল-ঃ সমাক্রান্তঃ কীচক:, 

রাজপুত্র! ক্রৌপস্তা প্রত্যাখ্যাতঃ সন্, স্থদেষ্থামন্্রবীৎৎ ॥১। 
ভারহভাবদাপঃ 

প্রসিদ্ধানাং গম্ধর্বাণাং প্রিয়াং প্রার্থ্তস্তে তব ভূবি গস্থা। ধিবং বা গন্ব। শরণং ভ্রাতা! কশ্শি্ 

ভবিষ্যতি। অতএব হে কীচক!। তে তব কামান্ধন্য স| দশ দু্টবুদ্ধির্রিতি যাবৎ যা শুতং 

্বীয়্ম্ অর্থয়েত কাময়েত। শুভেচ্ছারূপা তব নাস্তাত্যর্থ: | তেন চ শুভেন পরদারনিবৃত্তিবপেণ 

কামিতেন সঙ্ীবনং ভবতীতি শেষঃ| অন্যথা! মবিষ্যসীতাথঃ। ন মে তুবীতি পাঠে তেধাং 

প্রিশ্নাং প্রার্থয়তো৷ মে মম কোহপি ত্রাতা ন ভবিষ্য তীতি দশা বুদ্ধিন্তব নাস্তীতি সম্বন্ধ: । হাতে 

চ সঙ্জীবনমর্থয়ত্তমিতি পাঠে তু যা দৃ্টিস্তে তব সঙ্ীবন্চ ভবতি কীদুশং সঙ্গী বনম অর্থয়ত্তং 

বন্বধীনম। তন্মাদ্বিতথাভিনিবেশিনন্তে জীবনং নাস্তী ত্যর্থ:॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥১৩। 
পা শপ পতি পা 

কীচক ! কোন রোগী যেমন তীব্রভাবে মৃত্যুরজনীর প্রার্থনা করে, তুমি কি 

তেমনই আজ আমাকে তীব্রভাবে প্রার্থনা করিতেছ ? আর শিশু যেমন মাতার 

ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করে, তুমি কি সেইরূপ আমাকে 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করিতেছ ?” ॥২১॥ 
টি নর 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_অসীম ও ভয়ঙ্কর কামে সমাক্রাস্ত কীচক দ্রৌপদীকর্ুক 

সেইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদেষ্তাকে যাইয়া বলিল ॥১ 



৯১৯ | মহাভারতে বিরাট- 

কীচক উবাচ। 
যথা কৈকেয়ি ! সৈরিঙ্ধী মামিয়াতৃদ্বিধীয়তাম্। 

যেনোপায়েন সৈরিন্ধী ভজেন্মাং গজগামিনী। 
তং হদেষে ! পরীপ্নন্ব মাহং প্রাণান্ প্রহাসিষম্ ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ | 
তন্ত তাং বহুশঃ শ্রুত্বা বাচং বিলপতম্তদা | 
বিরাটমহিষী দেবী কৃপাং চক্রে মনস্থিনী ॥৩॥ 

স্বমর্থমনুসন্ধায় তস্ার্থমনুচিন্ত্য চ। 
উদ্বেগঞ্ৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণ! সুতমব্রবীৎ, ॥8) 
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ভারতকোৌমুদী 

যথেতি। হে কৈকেয়ি! কেকয়রাজনন্দিনি ! সৈরিক্্রী যথ। মাম্ ইয়াদগচ্ছেখ্, তত ত্য়া 

বিধীয়তাম্। কামোন্মত্ততয়া উক্তার্থমেব পুনরাহ-হে হদেষ্ের ! গজগামিনী সৈরিক্ত্রী যেনোপায়েন 

মাং ভজেৎ, তমুপায়ম্, পরীপ্লস্থ উদ্তাবয়, তা তু অহং প্রাণান্ মা প্রহাসিযং ন তক্ষ্যামি। অন্থথা 

তু গ্রহান্তাম্যেবেতি ভাবঃ। ফট্পাদোহয়ং ক্লোক: ॥২৪ 

তক্ষেতি। মনন্িনী বিরাটমহিষী স্থদেষ্ পেবী, তদা বিলপতঃ আর্তম্ববেণ বদতঃ তস্ত 

কীচকম্, তাং তাদৃশীং বাচং বহুশঃ শ্রত্বা কপাং চক্রে ॥৩। 

শ্বমিতি । স্থদেফা, ্বমর্থম আত্মনঃ অকুটিনীভাবম্, অনুসন্ধায় ত্রক্ষামভিপ্রেত্য, তশ্য 

কীচকন্ত, অথং কামচরিতার্থতারপং প্রয়োজনম্, কুষ্ণায়৷ ত্রৌপগ্ঠাঃ, উদ্বেগং স্বতো গমনে আশঙ্কাঞ্চ 

অন্রচিন্ত্য, স্কতং কীচকমত্রবীৎ্থ ॥৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রত্যাখ্যাত ইতি ॥১॥ সমেয়াৎ মামুপগচ্ছেৎ মা উহাদিতি চ্ছেদঃ, উহাৎ বিতর্কাত্তম্ উপাক়্ং 

যুজ্য। পরীপ্পন্থেতি যোজ্যং প্রাণান্ ম! প্রহাসিবমিতি চ ॥২-_-৩৪ কৃষ্কায়াঃ প্রাধ্যর্থে উদ্ভোগম্ 

কীচক বলিল-_“কেকয়রাজনন্দিনি ! সৈরিক্ধী যাহাতে আমার নিকট যায় 
তাহা তুমি কর। অর্থাৎ স্থদেষে ! গজগামিনী সৈরিক্ত্রী যে উপায়ে আমাকে ভজন 
করে, তুমি সেই উপায় উল্তাবন কর; তাহা হইলে আমি আর প্রাণত্যাগ 

করিব না” ॥২॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তখন বিলাপকারী কীচকের সেইরূপ বাক্য বন্ছবার 
শুনিয়া মনন্িনী বিরাট মহিষী সুদেষ্াদেবী দয়া করিলেন ॥৩॥ 

স্থদেষ্াদেবী স্বার্থরক্ষার বিষয় ভাবিয়া এবং কীচকের প্রয়োজনসিদ্ধির বিষয় ও 

ভ্রৌপদীর আশঙ্কার বিষয় চিন্তা করিয়া কীচককে বলিলেন ॥81 

(২) সমেয়াত্দ্বিধীয়তাম্__ব ব রা ম ভা, দ্বিতীয়াঞ্ধং ভা নান্তি,***নাহং প্রাণান্--ভা,""+ 

মোহাত প্রাণান্...বা বরাম। (৪)*অভিসন্ধায় -*.অভিচিস্ত্য চ.*.ভ|। 



পর্ব চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | ৃ ১১৯ 

সথদেষ্গোবাচ। 

পর্ববণি ত্বং সমুদ্দিশ্য হুরামমনঞ্চ কারয় । 

তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি ন্থরাহারীং তবাস্তিকম্ ॥৫॥ 
তত্র সংপ্রেষিতামেনাং বিজনে নিরবগ্রহ্থে । 

সান্তয়েথ। যথাকামং সাস্ত্যমান!। রমেদ্যথা ॥৬॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ইতুযুক্তঃ স বিনিরগম্য ভগিন্যা ভবনাত্ততঃ| 
স্বরামাহারয়ামাস রাজাহাং স্থপরিক্কতাম্ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

পর্ববণীতি । হে কীচক! তং পর্ববণি কম্মিংশ্চিহুৎসবে, “পর্ শ্টাছুৎ্সবে গ্রন্থৌ” ইত্যাদি 
বিশ্বঃ, সমুদ্দিশ্টা মন্তোজনমভিপ্রেতা, স্বগৃহে হৃরাম্্চ কারয় । তত্র এনাং কষ্ণম্ হ্বরামাহতীতি 
স্থরাহারী তাম্, স্থরায়া আহরপায়েত্যর্থ:, তবান্তিকং প্রেষয়িষ্যামি ॥৫॥ 

তত্রেতি। তত্র তব ভবনে, ময়া মংপ্রেষিতাম্, এনাং কৃম্গণাম্, নিরবগ্রহে নির্ধবাধে বিজনে 

স্থানে, যথাকামং সাস্বয়েখা: চাটুবাঁচা অন্থকুপী কুব্বখুথাঃ, সাস্ত্যমানা সতী যথা রমেৎ ॥৬| 
ইতীতি। ইত্যুক্তঃ স কীচক:, ততে। ভগিন্তাঃ সদেঞ্চায়া ভবনা্ছিনিগমা, রাজারহাং রাজপান- 

ঘোগ্যাম্, স্থপরিদ্কৃতাং স্থরাম্, আহারয়ামান নিষ্পাদয়ামাস ॥৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

চানুচিন্ত্যেতি যোজ্যম্ ॥8॥ পর্ববণি মছ্যপায়িনাম, উৎসবকালে চতু্দশ্তাদৌ । সমুদ্দিশ্য 
অন্তাহং স্থদেষ্ণার্থমন্াদিকং কারয়ামীতি কার্য়িত্বা খ্যাপর্িত্ব ॥৫॥ বিজনে একান্তে নিরব- 

পপ 

সথদেঞ্চ1 বলিলেন_-“কীচক ! তুমি কোন উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে ভোজন 

করাইবার উদ্দেশে নিজের বাড়ীতে সুরা ও অন্ন প্রস্তত করাও ; তা'র পর, সেই দিন 

আমি দ্রৌপদীকে সুরা আনয়ন করিবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব 8৫॥ 

সেখানে আমি উহাকে পাঠাইয়৷ দিলে, তুমি কোন বাধাবিহীন নিঞ্নস্থানে 

উহাকে ইচ্ছানুসারে এমন তোষামোদ করিবে, যাহাতে ও-_-তোমার প্রতি অনুরস্ত 

হয়” 0৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন _ন্ুদেষ্ণা! এইরূপ বলিলে, কীচক সেই ভগিনী সুদের 

গৃহ হইতে নির্গত হইয়। যাইয়। রাজার পানের যোগ্য অতিপরিস্কৃত সুরা প্রম্তত 

করাইল ॥৭॥ 

(৫) পর্বরীণম্--ভা। (৬)*""পরিসাস্ যথাকামম্__ভা১-.-রমেদ্যদি- বাবরাম। (৭) 

কীচকস্ত বিনিক্ষম্য_ভা, ইতৃযুক্তঃ স বিনিক্ষম্য-_বা বরা ম। 



১২৬ মহাভারতে বিরাট - 

আজং শৌকরমন্যচ্চ ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচান্ মৃগান্। 
কারয়ামাস কুশলৈরক্নপানং হুশোভনম্ ॥০॥ 
তল্মিন কৃতে তদা দেবী কীচকেনোপমন্দ্রিতা । 
সুদে প্রেষয়ামাস সৈরিন্ধীং কীচকালয়ম্ ॥৯॥ 

হ্দেষ্োবাচ | 

উত্তিষ্ঠগচ্ছ সৈরিক্ধি ! কীচকম্ত নিবেশনম্। 
পানমানয় কল্যাণি ! পিপাসা মাং প্রবাধতে ॥১০।॥ 

দ্রৌপছ্যুবাচ। শ" 
ন গচ্ছেয়মহং তন্ত কীচকম্য নিবেশনম্ । 
ত্বমেব রাজ্জি! জ্লানাসি যথা স নিরপন্ত্রপঃ ॥১১।॥ 

ভারতকৌমুদী 
আজমিতি । কিঞ্চ কুশলৈ: পাকনিপুণৈর্জনৈ:, অজানাং ছাগানামিদমিতি আজং মাংসম, 

শোৌঁকরং মাংসম্, অন্যচ্চ মাংসম্, উচ্চাবচান্ নানাবিধান্, ভক্ষ্যান্, ম্বগান্ তন্মাংসানীত্যরথ: 

স্থশোভনম্, অক্পপানঞ্চ, কারয়ামাস, স কীচক ইত্যচবৃত্তিঃ ॥৮। 

তশ্মিক্লিতি। তশ্মিন্ খাছযসমূহে কৃতে সতি, কীচকেন, ভোজনায় উপণিমন্ত্িত। দেবী স্ুদেষ্ণা, 

সৈরিক্জীং কষ্ণাম্, কীচকালয়ং প্রতি প্রেষয়ামাস প্রেষয়িতুমিয়েষ ॥৯॥ 
উত্তিষ্ঠেতি। হে কল্যাণি! সৈরিক্কি! ত্বমুত্তিষ্, কীচকম্ত নিবেশনং ভবনং গচ্ছ। পীয়ত 

ইতি পানং পেয়ং মগ্মানয়। যেন হি তশ্ত পিপালা মাং প্রবাধতে পীড়য়তি ॥১০॥ 

নেতি। হে রাজি! অহং তন্ত কীচকন্ত নিবেশনং ভবনং ন গচ্ছেয়ম। যেন ছি, 

এবং পাকনিপুণ লোকদ্বারা ছাগ, শুকর ও অন্য পশুর মাংস এবং নানাবিধ 
নৃখাস্ভ মুগমাংস, আর স্ুশোভন অন্ন ও পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করাহল ॥৮॥ 

সেই সমস্ত প্রস্তুত হইলে, কীচক রাজমহিষীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল; 
তখন সুদে সৈরিক্জরী প্রৌপদীকে কীচকের বাড়ীতে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন ৪৯1 

স্থদে্া বলিলেন__“কল্যাণি ! সৈরিক্ধি! উঠ, কীচকের বাড়ী যাও, 

আমার জন্য মগ্য আনয়ন কর। কারণ, তাহার পিপাসা আমাকে বড়ই গীড়। 

দিতেছে” ॥১০। 

(৮) আজৌরন্রঞ্চ স্ৃভৃশং বঙ্থুংশ্চোচ্চাবচান্ মৃগান্।-_ প্র, -ভক্ষ্যাং্চ বিবিধাকারান্ 

বহংশ্চোচ্চাবচাংস্তদা বা! ব রা ম। (১*)-পানমাহর-ভা। + সৈরিষ্ধ্যবাচ--ব!ব 
রা ম। (১১)--রাজপুজি! নিকেতনম্। ত্বমেব দেবি 1.**ভা, বাজপুত্রি! নিবেশনম 
স্প্যা ববাষ। 



পর্ববাি চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | | ১২১ 

ন চাহমনবগ্যা্ি! তব বেশ্ানি ভাবিনি ! | 
কামবৃতা ভবিষ্যামি পতীনাং ব্য ভচারিণী ॥১২॥ 

ত্ব্েব দেবি । জানাসি যথা স সময়ং কৃতঃ। 
প্রবিশন্ত্যা ময়! পুর্ববং তব বেশ্মনি ভাবি'ন ! ॥১৩॥ 
কীচকশ্চ স্থুকেশান্তে ! মুটো মদনদপিতঃ। 

সোহবমংস্যতি মাং দৃষ্ট। ন যাস্তে তত্র শোভনে ! 0১১॥ 
সন্তি বহুব্যস্তব প্রেষ্যা রাজপুত্রি ! বশানুগাঃ | 
আন্যাং প্রেষয় ভদ্রুং ভে ন হি মামবমংস্যতে ॥১৫. 

রি টির 

সম কীচকো যথা নিরপত্তরপো নিলজ্জ:, তথা ত্বমেব জানাসি, তঙ্গিনে ত্বৎসমীপ এব তথোক্তেরিতি 

ভাব: ॥১১॥ 

অন্ত স নিরপত্ত্রপন্তেন কিমিত্যাহ--নেতি। হে অনবস্যাঙ্গি। অনিল্দাগাত্ি! হে 

ভাবিনি ! প্রশস্তস্বভাবে ! অহুং তব বেশ্মনি, পূর্ববং ব্যতিচাবিণী ন ভূতেত্যাশয়ঃ, পতীনাং 

ব্যভিচারিণী অন্যপুরুষগামিনী সতী, কামবুন্তা কামব্যাপারপ্রবৃস্তা, ন চ নৈব ভবিষ্যামি £১২। 

অথ অদ্গৃহমাগতা মপাদেশেনৈধ চরিয্বাসীত্যাই--ত্বমিতি । হে দেবি! ভাবিনি ! পূর্বব' তব 
বেশ্খনি গ্রবিশগ্ত্যা ময় যথা! স সময়ো নিয়মঃ কৃতঃ, তথা ত্মেব চ জানাসি ॥১৩। 

কীচক ইতি । শোভনা; কেশানামন্তাঃ শেধষাংশা যন্টাঃ সা সকেশাস্তা ; হে সুকেশাস্তে ! 

শোভনে ! মুঢো মদনদ্পিতশ্চ স কীচকঃ মাং দুষ্ট] 'অবমংক্গতি, তেন তত্র ন যাস্টে 8১৪ 

সম্ভীতি। হে রাজপুত্রি! বশান্ুগা বহবায এব তব প্রেত দাশ্ত: সম্তি। অতএব মগন্যাং 

কাঞ্চিৎ প্রেধয়। হি যন্মাৎ, স কীচকে] মামবমংস্তাতে | তে তব ভঙ্রমণ্ত ॥১৫1 

ভ্রোপদী বলিলেন_-“রাজ্জি! আমি সে কীচকের বাড়ী যাইব না। কারণ, সে 

যেরূপ নির্লজ্জ, তাহা ত আপনিও জানেন ॥১১৪॥ 

অনিন্দ্যসুন্দরি! প্রশস্তম্বভাবে! আমি আপনার বাড়ী আনসিয়। পতিগণের 

নিকটে ব্যভিচারিণী হইয়া কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না ॥১২॥ 

দেবি! প্রশস্তম্বভাবে! পূর্বে আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়ে 

আমি সেই যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা আপনিও জানেন ৪১৩) 

স্থকেশি ! মৃঢ়ও মদনদপিত সেই কীচক আমাকে দেখিয়াই আপমানিত করিবে ; 

অতএব শোভনে ! আমি সেখানে যাইব না ॥১৪॥ 

রাজনন্দিনি! আপনার বন্থত্তর বশবস্তিনী দাসী আছে; সুতরাং অঙ্ষু 

0১২) ভামিনি 1বা বরাম ভা। (১৩)*ভাজিনি !-বা বরাম তা। (১৫) সস্তি 

চান্তাঃ...অন্তাঃ প্রেষয় কৈকেয়ি 1-__ভা। |] 
বিরাট -১৬ (১২) 



১২২ মহাভারতে বিরাট- 

হদেফোবাচ। 

নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাু স ইতঃ সংপ্রেষিতাং ময় । 
ইত্যস্তাঃ প্রদদে কাংস্যং সপিধানং হিরগ্ুয়মূ ॥১৬। 
সা শহ্কমান! রুদতী দেবং শরণমীয়ুষী । 
প্রাতিষ্ঠত স্থরাহ্থারী কীচকম্ত নিবেশনম্ ॥১৭॥ 

দ্রৌপত্্যবাচ। ণ* 
যথাহমন্যং পাণুভ্যো নাভিজানামি কঞ্চন | 
তেন সত্যেন মাং প্রাপ্তাং কীচকে। মা! বশে করো ॥১৮ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
উপাতিষ্ঠত সা সৃধ্যং মুহুর্তমবলা ততঃ। 

তস্তাশ্চিন্তিতং সূর্ধ্য্তত্র সর্ববং বুবোধ হ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ইতো ময় সংপ্রেষিতাং ত্বাম্, জাতু কদাচিদপি, স কীচকঃ, ন হিংস্তাদেব 

নাবমন্তেতৈব, মদবমাননাভয়াদিতি ভাব:। ইতুযুকা, অস্তা ভ্রোপগ্যা হস্তে, হিরগায়ং হর্ণময়ম, 
পিধানেন আবরপপাত্রেণ সহেতি সপিধানম্, কাংশ্ং স্থরাপানপান্রং প্রদদে৷। “কাংস্ং তু 
তৈজসন্্রব্যে বাস্ভিৎপানপাজয়ো:” ইতি বিশ্ব; ॥১৬। 

সেতি। সা দ্রৌপদী, শক্কমানা কীচকাক্রমণং সন্দিহানা, অতএব রুদতী, অতএব চ দেবং 
সূ্ধ্যমূ, পরত্র তদভিধানেন তত্প্রকরণাৎ, শরণং রক্ষকম্ ঈ্ুধী প্রাপ্তবতী সতী, স্থরামাহরতীতি 
স্থরাহারী স্থরানয়নায়েতার্থঃ, কীচকল্ঞ নিবেশনং প্রাতিঠত ॥১৭। 

৯ পপ পরপর -এ-এ৬৯ব্+প্প, +-৮ 

কাহাকেও সেখানে প্রেরণ করুন। কেন না, কীচক আমাকে অপমানিত করিবে। 
আপনার মঙ্গল হউক” ॥১৫॥ 

স্থদেফা। বলিলেন_-“আমি এখান হইতে তোমাকে পাঠাইলে, সে--কখনও 
তোমাকে অপমানিত করিবে না”। এই কথা বলিয়াই স্ুুদেষ্ণা ত্রৌপদীর হাতে 
আবরণের (ঢাক্নীর) সহিত স্বর্ণময় পানপাত্র সমর্পণ করিলেন ॥১৬। 

ভ্রৌপদী আশঙ্কাবশতঃ রোদন করিতে থাকিয়া সূর্যযদেবের শরণাপন্ন হইয়। সুর! 
আনয়নের জন্য কীচকের ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥১৭1 

দ্রৌপদী বলিলেন__“আমি পাগুবব্যতীত অন্ত কোন পুরুষকে যে জানি না, 
সেই সত্যধর্মীবশতঃ কীচক যেন আমাকে বশীভূত করিতে পারে না” ॥১৮। 

(১৭)*দৈবং শরণম্-বা বরা ম। +* সৈরিঙ্ধা,বাচ-বা বরাম। (১৮)-."ন্তং 
ভর্তৃত্যঃ_বা ব রা ম,.-কিঞন-_প্র। (১৯)-অবশা ততঃ-প্র,-*স তক্তান্তূমধ্যায়াঃ সর্ব 
কধ্যোইববুদ্ধবান্-_ প্র বা বরা ম। 



পর্ব চতুর্দশোহধ্যায়ঃ। ১২৩ 

অস্তহিতং ৩তস্তম্তা। বক্ষ! রক্ষার্থমাদিশশু | 
তচ্ষৈনাং নাজহাত্ত্র সর্ববাবস্থান্বনিন্দিতাম্ ॥২৭। 
তাং ম্বগীমিব বিত্স্তাং দৃষ্ট। কৃষ্ণাং সমীপগাম্ । 
উদতিষ্ঠন্মুদ! সুতো নাবং লক্ষে পারগঃ ॥২১। 

ইতি ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং (বরাটপর্ব্বণি 

কীচকবধে দ্রৌপদীপ্রেষণো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

যথেতি। অহং যথা যত, পাণুভাঃ পাগ্ুবেভাঃ, অন্তং কঞ্চন পুরুষং মস্তোতৃত্বেন নাভিঙ্গানামি, 

তেন সতোন সতীসতাধর্শেণ, প্রাপ্তামুপস্থিতাং মাম কীচকে। মা বশে করো ৪১৮৪ 

উপেতি। ততঃ, অবলা পতীনামসান্লিধ্যাৎ বলহীনা, সা স্রোপদী, মুহৃপ্তং হুধ্যম, উপাতিষ্ঠত 

'আরাপ্লোৎ। স্থ্যযস্ত তত্র তশ্তাঃ তথ সর্বং চিন্তিতং চিন্তাবিধয়ং বুবোধ $১৯॥ 

অন্তরিতি। ততঃ হ্র্যযঃ, তশ্া রক্ষার্থম্, অন্তহিতম্ অনৃশ্তম্, রক্ষ: কঞ্চিদ্রাক্ষসম্ আদিশৎ | 

তচ্চ রক্ষঃ, তত্র সর্ববাবস্থান্থ, অনিন্দিতামেনাং ত্রৌপ্দীম্, নাজহাৎ নাত্যজৎ ॥২০॥ 

তামিতি। মুগীমিব, বিজ্রস্তামতিতীতাং তাং কষ্ণাং সমীপগাং দৃষ্টা, শত: কীচকঃ, নাবং 

পারতরিং লব্ধ, পারগে। নগ্যাঃ পরপারগামী জন ইব, মুদা আনন্দেন উদ তিষ্ঠৎ ॥২১৪ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধয-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভটাচাধ্যবিরচিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি কীচকবধে 

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥5। 

ভারতভাবদীপঃ 

নিরবগ্রহে নিপ্রতিবন্ধে +৬--৮॥ উপমন্ত্রিতা প্রাথিতা ॥৯8 পানং মন্যং স্থরানঙ্সং ঢেত্যুপক্রমাৎ 

তশ্যৈৰ পিপান! পাতুমিচ্ছা ॥১*_-২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিবাটপর্ধবণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দশোহধ্যায়: ॥১৪॥ 

৩ আলাল পর রও এর এরা নাচ ও বট চর 

৯০০০০ পপ পাত ক 
পন ত শপ পাপা আদ নি 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর অবলা দ্রৌপদী মুহূর্তকাল ন্ুষ্যের উপাসনা 

করিলেন ; তখন সূ্যও তাহার সেই চিন্তার সমস্ত বিষয় বুবিলেন ॥১৯॥ 

তৎপরে স্ধ্যদেব দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবার জন্য একট। অপৃশ্য রাক্ষসকে আদেশ 

করিলেন; তদবধি সেই রাক্ষন সমস্ত অবস্থাতেই অনিন্দিত! দ্রৌপদীকে ত্যাগ 

করিল না ॥২০॥ 

পরে, পারের নৌকা পাইয়া (নদীর) পারগামী লোক যেমন আনন্দে গাত্োখান 

করে, সেইরূপ কীচক, হরিণীর ন্যায় বিশেষ ব্রস্তভাবে ভ্রোপদীকে নিকটে আমিতে 

দেখিয়া আনন্দে গাত্রোথখান করিল ৪২১৪ 

(২.)-.-সর্ধাবন্থমনিন্দিতাম্_-তা | (২১)-সঙ্ন্তাম _বা বরা ম ভা.**উদ্তিষ্ঠন্ দদাৎ 

শৃত:-_বা,...উদতিষ্ঠত্ুদ।_ভা। » “পপধদশোহধ্যায়ঃ প্র বাবরামতা। 



পধ্চদশোহধ্যায়ং । 
জিনিস 

কীচক উবাচ। 

স্বাগতং তে স্থকেশান্তে ! স্থব্যুষ্টা রজনী মম। 
স্বামিনী ত্বমনুপ্রাপ্ত। প্রকৃরুঘ মম প্রিয়ম্ ॥১॥ 

স্থবর্ণমালাঃ কম্বুশ্চ কৃণডলে পরিহাটকে। 
নানারত্বময়ে গশুভ্রে মণিরত্ুঞ্চ শোভনম্। 

আহরন্ত চ বস্ত্রাণি কৌশিকান্যজিনানি চ ॥২॥ 
অন্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্সিতম্ | 
এহি তত্র ময়া সার্ধং পিবস্ব মধুমাধবীন্ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

স্বাগতমিতি। শোভনাঃ কেশাস্ত! হস্তাস্তৎসম্বোধনম। তে তব, স্বাগতং স্থখেনাগমনং 

জাতং কিমিতি কাকুঃ। মম রজনী ্ুবুষ্ট। স্ুপ্রভাতা, “ব্যুষ্টং দিনে প্রভাতে চ ফলে 
পধুযিতেহপি ৮” ইতি বিশ্বঃ। যেন হি, শ্বামিনী মৎসর্ধাধীশ্বরী ত্বম্, অনুপ্রাঞ্ধ৷ উপস্থিতা । 

ইদ্দানীং মম প্রিয়ং কার্ধযং প্রকুরুঘ ॥১। 

সুবর্ণেতি। স্থবরমালাঃ স্বর্ণহারান্, কুন শঙ্খবলয়ানি, কুগুলে, নানারত্বময়ে শুত্রে নিশ্মলে 

চ, পরিহাটকে স্বর্ণকেযুরদ্য়ম্, শোভনং মণিরত্বঞ্চ, কৌশিকানি কমিকোশোল্তবানি, অজিনানি 

চর্মলোমোস্তবানি চ বস্থাণি চ ত্বদর্থমাহরস্ত মদ্ভূত্যাঃ। ফট্পাদদোহয়ং শ্লোকঃ 1২। 

অস্তীতি। ত্বদর্থমপকলিতং মে দিব্যমুত্তমং শয়নং শয্যা অস্তি। তত্র এহি, ময়! সাঞ্ধম্, 

মধুমাধবীং পুষ্পরসোন্তবমদিরাং পিবন্ব, “মাধবী মদিরায়া্চ' ইতি বিশ্বঃ 1৩ 

কীচক বলিল-___“ম্ুকেশি ! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত? তুমি আমার 

সর্ববন্বের অধীশ্বরী ; স্থুতরাং তুমি যখন আসিয়াছ' তখন আমার রাত্রি সুপ্রভাত 

হইয়াছে । এখন তুমি আমার প্রিয়কাধ্য কর ॥১॥ 
সোণার মালা, শাখা, ছুইটী কুগুল, নানারত্বখচিত নিপল হুইট কেধুর, সুন্দর 

মণি ও রত্ব এবং নানাবিধ পটবস্ত্র তোমার জন্য ভূত্যেরা আনয়ন করুক ॥২৫ 
তোমার জন্তই কল্পিত আমার দিব্য শয্য। রহিয়াছে, তুমি সেইখানে চল এবং 

আমার সঙ্গে মিলিয়া পুষ্পমন্ভ পান কর” ॥৩॥ ও 

0)-শ্বামিনি ! ত্বম-প্র। (২) স্থবর্ণমালাকম্ব.স্চ-_ভা, তৃতীয়াঞ্ধং ভা নান্তি,.. 

নানাপত্তনজে শুভ্রে-_প্র বা বরা ম, আভরণঞ্চ বস্বাণি-_প্র। | 



পর্ববাণি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | ১২৫ 

দ্রৌপছ্যবাচ । 
সা প্রৈষীদ্রোজপুত্রী মাং স্থরাহারীং তবাস্তিকম্ | 
পানম'নয় মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেতি চাব্রবীশু ॥৪॥ 

কীচক উবাচ । 

অন্যা ভদ্রে ! নয়িম্যস্তি রাজপুত্র্যাঃ হথরাদকম্। 

ইতি তাং দক্ষিণে পাণো মৃতপুত্রঃ পরাম্বশশ ॥৫॥ 
স তামনুপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রাং জিঘ্বক্ষমাণঃ পরিভশসয়স্তীম্। 

জগ্রাহ তামুত্রবন্্দেশে সা কীচকং তং সহসা সমাক্ষিপশ্ ॥৬॥ 
আলা চার ৪০৫৮ বাস এ পচ রর এলিট উজ ৮ রি চি ও ও এড চি এ জজ টে ক এড তত ক ও ক ৮৬ ৯ ই বট এ ও এ এ জর পা আপা বা অত বব পা ৭ পা গাকীরী কিউ রত তত পপ তিগাক লগ চজন্জজলঞ্ি ৪৬৮৯৬ ৯৩৬ জ৬ ত পল জি পা পতি সজনী জাপার জা ্ঃ রী নিস 

ভার*কৌমুদ্দী 

সেতি। সা রাজপুত্রী হদেষা, স্থরাহারীং মাং তবাস্তিকং প্রতি প্রৈধীৎ প্রেবিতবতী, মে 
অতিপিপাস! বর্তে, অতএব ক্ষিপ্রং পানং স্থুরামানয় ইতি অব্রবীচ্চ 891 

অন্তা ইতি। হে ভঙদ্দে! অন্য! দাশ্বা, বাজপুত্যাঃ হৃদেষ্তায়াঃ স্থরাদিকম্। নযিয্ন্তি নেমদ্ধি | 

ইত্যুক্কৈব ক্তপুত্রঃ কীচকঃ দক্ষিণে পাণৌ তা: ভ্রৌপদীং পরামূশৎ ধৃতবান্ ॥৫॥ 

সইতি। স কীচকঃ, তাং বিশালনেত্রাং ভ্ৌপদীমন্তুপ্রেক্ষা, পরিভৎ সয়ন্তীমপি জিদ্বক্ষমাণঃ 
গ্রহীতুমিচ্ছন্ আলিঙ্গিতুমিচ্ছন্ সঙ্গি তযথঃ, উত্তরবন্ত্রদেশে উত্তরীয়বন্থ্াঞ্চলে তাং জগ্রাহ । পরঞ্চ সা 

প্রোপদ্দী, সহসৈব তং কীচকম্, সমাক্ষিপৎ করাভ্যামপাসারয়ৎ ॥৬॥ 
ভারঙভাবদাপঃ 

স্বাগতমিতি ॥১৪॥ পরিতো! হাটকে যয়োন্তে পরিহাটকে কুগ্ডুলে ইত্যর্থ; ॥২॥ মধুমাধবীং 

মধুপুষ্পজাং মদিরাম্ ॥৩। হরাহারীং স্থরামাহর্তকামাম্, পিপাস! মেৎতি মে মম অতি পিপাস। 
পপি এ প ,পোসগউ৯৯ ০০৯ পপ পি ৬৬ সাল ৮ পি পপ ্ সবর. 4৪ 

দ্রৌপদী বলিলেন __“সুদেষ্তাদেবী সুরা লইয়া! যাইবার জন্য আমাকে আপনার 
নিকট পাঠাইয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, “আমার গুরুতর পিপাসা হইয়াছে । 

স্থৃতরাং সত্বর সুরা আনয়ন কর ॥8॥ 

কীচক বলিল--_“ভদ্রে | অন্য দাসীরা সুদ্ষোর জন্থ সুরাপ্রভৃতি লইয়া 

যাইবে ।” এই কথা বলিয়াই কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল ॥৫। 

এবং কীচক বিশালনয়না দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাভ করিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিবার ইচ্ডা করিল: তখন দ্রৌপদী ঠিরস্কার করিয়। উঠিলেন ; 

(৪) অপ্রৈধীক্্াজপুত্রী'*পানমাহর বা ব রা ম। (৫)*০পুভ্রযাঃ পরিক্রতম্ইত্যনাম প্র, 

-*ইত্যেতাম-বা বরাম। (৫) শ্লোকাৎ পরম্ €জ্রপন্থবাচ । যখৈবাহং নাভিচরে কদাচিৎ 

পতীন্ মদাতৈ মনসাপি জাতু। তেনৈব সত্যেন বঈীরুতং ত্বাং জঙান্ছি পাপ? পরিকৃষ্যমাণম॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ" ইত্যধিক:স্প্ব বরাম। (৬) স তানতিপ্রেক্ষ্য--.স কীচকগ্তাং সহসা 

ক্ষিপতস্তীং--ৰা ব রাম তা। 



১২৬ মহাভারতে বিরাট 

প্রগৃহমাণা তু মহাজবেন মুহুনিশশ্বাস চ রাজপুত্রী । 
চিক্ষেপ তং গাঢমমৃষ্যমাণ। পরবে পমানাতিরুষা শুভাঙ্গী | 

তয়া সমাক্ষিগুতনুঃ স পাপঃ পপাত শাখীব নিকৃতযূলঃ ॥৭। 
স৷ গৃহীতা বিধুন্বান ভূমাবাক্ষিপ্য কীচকম্। 
সভাং শরণমাধাবদ্যত্র রাজা যুধিষ্ঠির ॥৮| 
তাং কীচকঃ প্রধাবস্তীং কেশপক্ষে পরাস্বশৎ | 
অথৈনাং পশ্যাতো রাজ্জঃ পাতযিত্বা পদাবধীৎ ॥৯। 

ভারতকৌমুদী 
প্রেতি। পরস্ক কীচকেন মহাজবেন মহাবেগেন প্রগৃহ্মাণ! ধার্যমাণ। রাজপুত্রী দ্রৌপদী, 

মুন্তনিশশ্বাস চ, অযৃষ্যমাণ তদ্ধারণমসহমানা, অতিরুষা প্রবেপমানা কম্পমান। চ শুভাঙ্গী দ্রৌপদী, 

তং কীচকম্, গাঢ়ং তীব্রমূ, চিক্ষেপ চ। ততশ্চ তয়া সমাক্ষিগ্ততনগঃ স পাপঃ কীচকঃ, নিরুত্বমূল- 

শ্ছিন্নমূলঃ শাখী বৃক্ষ ইব, ভূমো পপাত। ষটপাদ্দোহয়ং শ্লোক: ॥৭। 

সেতি। কীচকং ভূমাবাক্ষিপ্য, গৃহীত! ধূতপূর্ববা সা ত্রৌপদী, বিধুস্বানা অঙ্গানি কম্পয়স্তা 
সতী, শরণং রক্ষিকাং রক্ষকতয়া সম্ভাবিতামিত্যর্থঃ বিরাটশ্য সভাম্, আধাবৎ ভ্রুতমগচ্ছৎ, যত্র 

সভায়াং রাজা যুধিষ্ঠির আসীৎ ॥৮॥ 
তামিতি। কীচকশ্চ, প্রধাবস্তীং তাং দ্রৌপদীম্, কেশপক্ষে কেশপাশে, পরামশৎ আকুষ্টবান্ 

অথানস্তরঞ্চ পশ্ঠতো রাজ: পশ্যন্তমেব বিরাটং রাঁজানমনািত্য, ভূতলে পাতয়িত্বা, এনাং ভ্রৌপদীম্, 
পদ চরণেন, অবধীৎ আহতবান্ ॥১। 

পরে কীচক তাহার উত্তরীয়বন্ত্াঞ্চল ধারণ করিল ; অমনি দ্রৌপদী কীচককে ধাক! 

দিলেন ॥৬। 

পরে কীচক মহাবেগে আসিয়া ড্রৌপদীকে ধরিল; তখন সুলক্ষণ। দ্রৌপদী 
বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং তাহার সেই ধারণ সহা করিতে না পারিয়া 

অতিক্রোধে কাপিতে থাকিয়া সেই কীচককে তীব্র ধাক্কা মারিলেন ; তাহাতে 

পাঁপাস্ম। কীচক ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৭॥ 

এইভাবে কীচককে ভূঙতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দ্রৌপদী কাপিতে কীাপিতে 
ক্রুতবেগে রাজসভার শরণাপন্ন হইতে চলিলেন; যে সভায় রাজ যুধিষ্টির 
ছিলেন ॥৮॥ 

ড্রোপদী দ্রেত যাইতেছিলেন, এই অবস্থায়ই কীচক যাইয়া তাহার কেশাকর্ষণ 
করি এবং বিরাটরাজার সমক্ষেই তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া পদাঘাত 
করিল ।৯॥ 

(৭) মুহুবিনিশ্বশ্ত চ রাজপুত্রী । তয়া -র। ম ভা। (৮):*সভাং শরণমাগচ্ছৎ-_বা ৰ রা ম। 
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তন্যাং যোহসৌ তদার্কেণ রাক্ষসঃ স্নিযোজিতঃ | 
স কীচকমপোবাহ বাতবেগেন ভারত ! ॥১০। 
স পপাত তদ। ভূষৌ রক্ষোবলসমাহতঃ ৷ 
বিদূর্ণমানো নিশ্চেউশ্ছিঙ্গমূল ইব দ্রুমঃ ॥১১। 
তাঞ্চাসীনৌ দদৃশতুীমসেনযুধিতিরৌ | 
অমৃয্যমাণে। কৃষ্ঠায়াঃ কীচকেন পদা বধম্ ॥১২॥ 
তশ্ত ভীমো বধং প্রেপ্ন,ঃ কীচকম্ত ঢুরাত্বনঃ | 
দস্তা ্তদা কোষািন্পিপেষ মহাবলঃ ॥১৩ 

ভারতকৌমুদী 

তশ্তামিতি। হে ভারত! তা অর্কেণ হুর্ধেগ, যোহসৌ রাক্ষস:, তন্তাং তন্তা স্রোৌপ 
রক্ষায়াম্, সঙ্মিযোজিতঃ. স বাক্ষসঃ, বাতবেগেন, কীচকম্, অপোবাহ নিচিক্ষেপ ৪১০৪ 

সইতি। তরদা স কীচকঃ, রক্ষসো রাক্ষসম্থ বলেন সমাহতঃ, অতএব নিশ্চেষ্টো নিম্পন্দো 
বিঘূর্ণমানশ্চ সন্, ছিন্নমূলো দ্রম ইব ভূমৌ পপাত ॥১১। 

তামিতি। আমীনৌ তক্জোপবিষ্টৌ ভীমসেনযুধি্িরো, কাঁচকেন, পদা পাদেন, কষ্কায়া 
প্রৌপদ্তাঃ, বধমাঘাতম্, অমৃত্যমীণৌ অসহমানৌ সন্তৌ তাং দদৃশতুষ্চ ॥১২। 

তশ্তেতি। তদা মহাবলো ভীম, তশ্থ ছুরাত্মনঃ কীচকন্ত, বধং প্রেপনঠ, কর্ত,মিচ্ছুঃ সন্, 
রোধাৎ, দস্তৈর্স্তান্, নিশ্পিপেষ জঘর্ষ ॥১৩। 

_ ভরতনন্দন ! | তখন স্ুধ্যদেব দ্রৌপদীর রক্ষার জন্ত সেই যে রাক্ষলটাকে । নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন, সেই রাক্ষস বাযুবেগে কীচককে একটা ধাক্কা দিল ॥১॥ 

তখন কীচক রাক্ষসকর্তক সবলে আহত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে ঘুরিতে থাকিয়া 
ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥১১॥ 

এদিকে সেইখানে উপবিষ্ট ভীম ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর উপরে কীচকের পদাঘাত 
সহা করিতে না পারিয়া ছুখ ও রোষের সহিত) ভ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন ॥১২॥ 

তখন মহাবল ভীমসেন ক্রোধে সেই হুরাত্বা কাচককে বধ করিবার ইচ্ছ। করিয়া 

দস্তদ্বার! দস্তঘর্ষণ করিয়া উঠিলেন ॥১৩॥ 
0১০) তন্তা যোহসৌ_+বা ব ম, যুক্তে! যোহসৌ--*অনৃষ্টে বায়ুকূপেণ অপাবহত ভারত 1 

ভা! (১১)**নিধূর্ণমানো নিশ্েতাঃ প্র (১২) তামাসীনৌ- (১৩) তঙ্গ 
ভীমোহপদম্-_প্র,..-দ্তৈস্তাস্তরং স্পৃষ্ট। ক্রোধাদৃত্রকুটিমানয়ৎ-_-ভা, রে মহামনাঃবা ব 

রাম। ইতঃ পরম্ 'ধুমচ্ছায়ামভঙ্গতাং নেত্রে চোচ্ছিতপক্সরণী। সন্বেদ! তৃুটী চোগ্রা ললাটে 

সমবর্তত ॥ হন্তেন মমৃ্দৈ চৈব ললাটং পরবীরহ্থা। তৃয়ন্চ স্বরিতঃ কুদ্ধ: সহসোখাতুমৈচ্ছত ॥' 

ইতি গ্লোকছয়মধিকং-প্র বা বরা ম। 



১২৮ মহাভারতে বিরাট 

তথাঙ্গুষ্ঠেনা বহৃদক্ঙুষ্ঠং তন্চ ধন্মরাট্। 
প্রবোধনভয়াদ্রাজা ভীমং তং প্রত্যষেধয়ণ্ ॥১৪॥ 

সা সভাদ্বারম্বাসাগ্য রুদ তা মতস্যমব্রবীহ | 

অবেক্ষমাণ! শ্তশ্রোণী তো পতী দীনমানসৌ ॥১৫॥ 
আকারমভিরক্ষস্তী প্রতিজ্ঞাং ধন্মচারিণী | 

দহমানেব বৌদ্রে* চক্ষুষ। দ্র-পদাতুজা ॥১৬॥ (যুখ্মকম্) 
০ প্রএ এত এবাাডিএারাচ ক ও ও উওর ৪ 

ভারতকৌমুদী 
তথেতি। তা রাজ! ধন্দরাট্ যুধিষ্টিরঃ, ত্বচরণস্থ্য অঙ্ুষ্টেন, তশ্য ভীমস্ত, চরণশ্যৈব অঙ্ুষ্ঠম্, 

অবস্দন্ অবমুদ,ন্, প্রবোধনভয়াৎ্ তীমন্ত্বেন জ্ঞানভয়াৎ তং ভীমং প্রত্যযেধয়ৎ ॥১৪। 

লেতি। ধর্্দচারিণী, অতএব যুধিষ্টিরস্ত অজ্ঞাতব!সস্বদ্ধিনীং প্রতিজ্ঞাম, অভিরক্ষন্তী 
সর্ধথ! পালয়ন্তী, তত এব চ আকারং কীচকবধেঙ্গিতম্, অভিরক্ষস্তী নিবারয়ন্ধী অকুর্ববাণে- 

তার্থঃ, সুশ্রোণী শোভননিতন্বা, স দ্রপদাত্বজ1, সতাহ্বারমাসাগ্, রুদতী, দীনমানসেৌ প্রতী- 

কারাকরণাৎ ছু:খিতচিত্তৌ, তৌ। পতী যুধিষ্টিরভীমসেনৌ, অবেক্ষমাণা অবলোকয়ন্তী, 
বৌস্রেণ ভয়ঙ্করেণ চক্ষুষা, দহমানেব বিরাটমেব দ্রহস্তীব, মৎস্যং মতশ্তরাজং বিরাটম্, 
অক্সধীৎ /১৫---১৩৬॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

॥৪-_-৭॥ বিধুস্বানা কম্পমানা ॥৮৮ -৯॥ অপোবাহ দুীচকার |১*--১৩॥ (পাঠাস্তরে) ধূমচ্ছায়াঃ 

কর্ম, নেত্রে কীনী অতজতাম্। ছায়ামিতোক বচনাস্তঃ পাঠঃ হ্চ্ছঃ | অঙ্ুষ্ঠং পাদা হুষ্ঠটম্, অঙ্গ-ষ্টেন 

হস্তাঙ্গ-ষ্েন আচারাদেবং জেয়ম্ ॥১৪--১৫॥ অভিরক্ষন্তী গৃহমানা, ধর্মসংহিতা ধর্মবন্ধ] ॥১৬। 

এই সময়ে লোকে বুঝিয়া ফেলিবে এই ভয়ে রাজা যুধিষ্টির আপন চরণাস্থুষ্টদ্বারা 
ভীমের চরণাঙ্গৃষ্ঠ মর্দন করিয়া ভীমকে নিষেধ করিলেন ॥১৪॥ 

শোভননিতত্বা ও ধর্মচারিণী জ্রৌপদী তখন যুধিষ্টিরের অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা! করিবার জন্য কীচকবধের ইঙ্গিত না করিয়া, সভার নিকট যাইয়া, রোদন 
করিতে থাকিয়া, ছু:ঃখিতচিত্ত যুধিষ্টির ও ভীমের প্রতি দৃ্টিপাত করিয়া রৌদ্রনয়নে 

বিরাটকে যেন দগ্ধ করিতে থাকিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥১৫--১৬। 

(১৪) অথাবমৃদদ্গ-উমঙ্গ-ষ্টেন যুধিষ্টিরঃ__বা ব রা ম, অঙ্গ-ষ্েনাবমূদাত্ত অঙগ-ষঠং তণ্ত ধর্শরাট্ 
_ভা। (১৪) গ্লোকাৎ পরম্ “তং মস্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনম্পতিম । স তমাবারয়ামাস 

ভীমুসেনং বুধিষ্টিরঃ॥ আলোকয়নি কিং বৃক্ষং সদ! দবারুকতেন বৈ। যদি তে দ্বারুতিঃ 
কতাং বহিবৃক্ষান্লিগৃহৃতাম্ ॥৮” ইদমধিকং ক্সোকঘয়ম--বা বরাম। (১৫).**আগত্য রুদস্তী*** 

ভা,*..পতীংস্তান্ দীনচেতস:- প্র বাব রাম। (১৬)- প্রতিজ্ঞা ধর্মসংহিতা! _বা ব রাম," 
প্রতিজ্ঞাং ধণ্মসংহিতাম_-ভা! 



পর্বব্ণি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | ১২৯ 

দ্রৌপদ্যুবাচ । 
যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেহপি বিষয়ে বন্। 

তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সৃতপুত্রঃ পদাইবধীত ॥১৭॥ 
যে দছ্যুর্ন যাচেয়ু্রক্ষণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ | 
তেষাং মাং মানিনীং ভাধ্যাং সৃতপুত্রঃ পদাহবধীত ॥১৮॥ 
যেষাং ছুন্দুভিনির্ধোষো! জ্যাঘোষঃ শ্রায়তে মহান্। 

তেষাং মাং মানিনীং ভাধ্যাং সূতপুত্রঃ পদ্দাইবধীণ্, ॥১৯॥ 
যে চ তেজম্িনো দান্তা বলবন্তোহতিমানিনঃ | 

তেধাং মাং মানিনীং ভার্ব্যাং সৃতপুত্রঃ পদাহবধীৎ, ॥২০। 

ভারতকৌমুদী 

যেষাঁমিতি | যেষাং বীরাণাং টরী, ষষ্ঠে বিষয়ে দেশে হ্বদেশাপেশয়া যটদেশে অতিদূর ইতাথ: 

বসম্নপি সন্, ন স্বপিতি ভয়াদেব ন নিত্রাতি, তেষাং মানিনীং ভাধ্যাং মাম, হু তপুত্রঃ কীচক এব, 

পদ চরণেন, অবধীৎ আহতবানিতি কাকুঃ ॥১৭। 

য ইতি। ব্রহ্গণ্যা ব্রাহ্মণহিতাঃ সত্যবাপিনশ্চ যে বীরা:, ব্রাঙ্গণাপিভো। দছারেল, ন চ কঞ্চিদপি 

যাচেমু:, তেষাং মানিনীং ভার্ধ্যাং মাং সুতপুত্রঃ পর্দা অবধীৎধ ॥১৮। 

যেষামিতি | যেষাং বীরাণাম, জযাঘোঁষা ধন্গগুণাক্কা লনশব্দঃ, ছুন্টুভিনির্ঘোধ ইব মহান, শ্রায়তে, 

তেষাঁং মানিনীং ভা্যাং মাং স্থতপুত্রঃ পদ] 'অবধীৎ্ ॥১৯॥ 

যইতি। যে বীরাশ্চ, তেজস্থিন উৎসাহিনঃ, দান্তা ইঞ্জিনদমনশীলাঃ, বলবনস্ত: অতিমানিনশ্চ 

বর্তস্তে, তেষাং মানিনীং ভাধ্যাং মাং সুতপুত্রঃ পদা অবধীঘ্ ৪২ 

দ্রৌপদী বলিলেন--“ধাহাদের শত্রু ধাহাদের দেশ হইতে ঘট দেশে বাস 

করিয়াও ভয়ে নিদ্রা যায় না, তাহাদেরই মানিনী ভাধ্যা আমি ; আমাকেই সৃতপুত্র 

প্দাঘাত করিল ! ॥১৭॥ 

ব্রাহ্মণহিতৈবী ও সত্যবাদী যে বীরেরা কেবল দাঁনই করেন, প্রার্থনা করেন না, 

তাহাদেরই মানিনী ভার্যা আমি ; আমাকেই স্ৃতপুত্র পদাঘাত করিল ! ॥১৮। 

যে বীরগণের ধনুগ্চণাক্ষালনের শব্দ ছুন্দুভিশবের ম্যায় বৃহৎ শুন! যায়, 

তাহাদেরই মানিনী ভাধ্যা আসি, আমাকেই স্ৃতপুত্র পদাঘা করিল ! ॥১৯। 

ধাহারা তেজন্বী, জিতেক্দ্রিয়, বলবান্ ও অভিমানী, ত্াহাদেরই মানিনী ভাধ্যা 

আমি; আমাকেই স্ৃতপুত্র পদাঘাত করিল ! ॥২০॥ 

(১৭) যেষামবধ্যো নৈবারিং পদা ভূমিমুপন্পৃপন্ভা। (১৮) অয়ং গ্লোকো তা নান্তি। 

(১৯)--শ্রয়ভেহনিশম্__প্র রা ম, -"শ্রয়তে হি অহনিশম্ল ভা । 

বিরাট-১৭ (১২) 



১৩০ মহাভারতে বিরাট- 

সর্বলোকমিমং হন্নধর্্মপাশসিতাস্ত যে। 
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সৃতপুত্রঃ পদাহবধীশু ॥২১॥ 
শরণং যে প্রপন্নানাং ভবস্তি শরণাধিনাম্ । 
চরস্তি লোকে প্রচ্ছন্নাঃ ক নু তেহদ্য মহারথাঃ 1২২॥ 

কথং তে সূতপুত্রেণ বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্। 
মর্যয়ন্তি যথ! ব্লীবা' বলবন্তোহমিতৌজসঃ ॥২৩। 

ক নু তেষামমর্ষশ্চ বীর্ধ্যং তেজশ্চ বর্ততে। 
ন পরীগ্নস্তি যে ভার্ষ্যাং বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্ ॥২৪॥ 

৬০৮৬৬ বগি জরিগরঞ 
পপ বে সি 5 ৩৩৩৪০০০৬৩৬৮ ৪৩৬ কক কও ভ তক ওক ডগ ভগ ক ত্র খা পট ও এ জজ ও ভজন বাজর বার্তার জজরাউজরাবতিকাবার বরকত করবা পরার রড রাজ্জাক এজ চিজ ও তথা রজব ভারত জ জাজ রাকারীসেরাজ জজ প্জিত কাজ জি পালি 

»ওএাকঞজেজ 

সর্ধেতি । যে বীরাঃ, ইমং সর্ধলোকং হন্াঃ হস্কং শরুযুঃ, ইদানীস্ত ধর্শপাশেন সীতা বদ্ধা 

বর্থস্তে। “ধিঞ বন্ধনে” ইত্যন্ প্রত্যয়ে দপম্। তেষাং মানিনীং ভাধ্যাং মাং হৃতপুত্রঃ পদা 

অবধীৎ। ইতোহধিকং কিমন্তি ছুখমিত্যাশয়ঃ সর্বত্র 1২১৪ 

শরণমিতি | যে বীরাঃ, প্রপন্নানামুপস্থিতানাং শরণাধিনাম্, শরণং রক্ষিতারে! ভবস্তি ; ইদানীঞ্চ 

প্রচ্ছন্ন! গুপ্তাশ্চরস্তি, অদ্য তে মহারথাঁঃ ক নু বর্থন্তে ॥২২। 

কথমিতি। বলবন্তঃ অমিতৌজসশ্চ তে বীরাঃ, বীবা যথা তথা, শৃতপুত্রেণ বধ্যমানাং পদা 
আহগ্তমানাম্, সতীং প্রিয়াং ভার্ধ্যাম, কথং মধয়স্তি সহস্তে 1২৩। 

কেতি। যে বীরাঃ বধ্যমানাং নিহীনেন পদা আহন্তমানাং সতীং প্রিয়াঞ্চ ভাধ্যামূ, ন পরীগ্গত্তি 
রক্ষিতৃং নেচ্ছন্তি ; তেষামমর্ধঃ ক্রোধঃ বীর্য. তেজশ্চ ক নু বর্তৃতে ॥২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

ষষ্টে বিষয়ে দেশপঞ্চকব্যবধানেহপি ন শ্বপিতি তেষাং সার্বভৌমত্বাৎ ; যহ্ধা, বাহোেন্দরিয়গ্রাহ্- 

পঞ্চবিষয়াপেক্ষয়। যষ্ঠে মনোমাত্রগ্রাছে শ্বপ্নমনোরথাদিরূপেহপি বিষয়ে ন ম্বপিতি ভয়াদ্দিতঃ 

এবং ধাহারা এই সমগ্র জগৎ সংহার করিতে পারেন + কিন্তু এখন ধন্মপাশে 

আবদ্ধ রহিয়াছেন, তাহাদেরই মানিনী ভাধ্যা আমি ; আমাকেই ০০ পদাঘাত 
করিল! ॥২১॥ 

শরণার্থীরা উপস্থিত হইলে, ধাহারা তাহাদিগকে রুক্ষা করিয়া! থাকেন এবং 

যাহারা গুপগ্তভাবে লোকসমাজে বিচরণ করিতেছেন, আজ সেই মহারথগণ কোথায় 
রহিলেন ॥২২। | 

সতী ও প্রিয়তম পত্ীকে স্তপুত্র পদাঘাত করিল, ইহা৷ দেখিয়াও সেই বলবান্ 
ও অসিততেজা৷ বীরগণ নপুংসকের শ্ায় কি করিয়া সহ্য করিতেছেন ?॥২৩। | 

(২১),*ধন্পাশস্থিতাশ্চ যে-প্র। অশ্ড বিশন্তাসব্যত্যয়োইপি--প্র। 



পর্ববশি. পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ | ১৩১ 

ময়া তু শক্যং কিং কর্তং বিরাটে ধর্মদূষকে | 
যঃ পশ্ঠান্ মাং মর্যয়তি বধ্যষানামনাগসমূ ॥২৫॥ 

ন রাজন! রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরসি কীচকে । 
দস্যনামিব ধন্মন্তে নহি সংস্দি শোভতে 1২৩। 

নাহমেতেন যুক্তা বৈ বস্তং মণ্স্থয ! তবাস্তিকে | 

সভাসদশ্চ পশ্যন্ত কীচকস্য ব্যতিক্রমম্ ॥২৭॥ 
ন কীচকশ্চ ধর্মজ্ঞো ন চ মত্স্যঃ কথঞ্চন। 

সভাসদোইপ্যবর্জ্ঞা য ইমং পয়ুযপাসতে ২৬ 

ভারতকৌমুদী 
ময়েতি। বিরাটে বাজনি, ধর্মদূষকে ইদানীমপি তৃষীন্তাবাবলম্বনাদন্তায্যাচারিণি সতি, 

ময়া তু কীচকন্য কিং কর্তং শকাম্, অপি তু কিমপি নেতার্থঃ। যো বিরাটঃ, অনাগসং 

নিরপরাধামপি মাম্,ঠ বধ্যমানাং কীচকেন পদ! আহন্তমানাং পশ্বম্নপি, মর্ষয়তি কীচকং 

ক্ষমতে ॥২৫। 

নেতি। হে রাজন্! ত্বং কীচকে কীচকবিষয়ে, রাজবৎ কিঞ্দিপি কার্ধাং ন সমাচরসি । 
অতএব দন্যনামিব তে তবায়ং ধন্মঃ, সংসদ রাজসভায়াং নহি শোভতে ॥২৬। 

নেতি। হে মৎস্য! ম্শ্তরাজ ! অহম্, এতেন প্রকারেণ, তবাস্তিকে, বস্তং স্থাতুং ন যুকা। 
সভাসদশ্চ কীচকণ্ঠ ব্যতিক্রমমত্যাচারং পশ্যন্ত ॥২৭। 

নেতি। কীচকশ্চ ন ধর্মজ্ঞঃ, মতশ্যো বিরাটোহপি কথঞ্চনাপি চ ন ধর্মজঃ, সভাসদোছপি 

অধশ্মজ্ঞ| ন ধশ্মজ্ঞাঃ, যে সভাসদঃ, ইমং বিরাটং পধুপাসতে ॥২৮। 
পাকার পারি সপ সপ সী 

সতী ও প্রিয়তমা পত়্ীকে সৃতপুত্র পদাঘাত করিল, ইহা দেখিয়াও যাহারা 

তাহাকে রক্ষ। করিবার ইচ্ছা করিতেছেন না, তাহাদের ক্রোধ, বীর্য ও তেজ 

কোথায় রহিয়াছে ? ॥২৪॥ 

আমি নিরপরাধা, তথাপি কীচক আমাকে পদাঘাত করিল ; ইহা দেখিয়াও 

যিনি কীচকের প্রতি ক্ষমা করিতেছেন, সেই বিরাটরাঁজাই যদি ধর্মকে দূষিত করিতে 

থাকেন, তবে আমি আর কীচকের কি করিতে পারি ?॥২৫॥ 

রাজা! আপনি কীচকের প্রতি রাজার মত কোশন কার্যাই করিলেন না! 

সৃতরাং দস্থ্যর ম্যায় আপনার এই ধণ্ম রাজসভায় শোভা পাইতেছে না ॥২৬ 

মতস্যরাজ | আপনার নিকটে এইভাবে বাস করাও আমার সঙ্গত হইতেছে 

না। সভ্যগণও কীচকের এই অত্যাচার দর্শন করুন ॥২৭৪ 
৮০০০০ ০০৯ পাপা 

(২৫) ধর্্বৈতংসিকো নূনমধর্মমপি পুদয়েখ__ভা,"*বিরাটে ধর্দদুষণম্_ প্র," ধর্মদূষণে_ 

বা। (২৬) সরাজা রাঁজবৎ_বা বরাম। (২৭) নাহমেতেন ধুক্তং বৈ-_রা ম। (২৮) ন 

কীচঙ্ষ: স্বধর্্মজ:-ভা|। ইতঃ পরম্ “বৈশম্পায়ন উবাচ'-_বা। বরা ম। 



১৩২ মহাভারতে বিরাট- 

এবংবিধৈর্বচোভিঃ সা তদা কৃষ্ঠাশ্রুলোচনা | 
উপালভত রাজানং মৎস্তানাং বরবপ্রিনী ॥২৯॥ 

বিরাট উবাচ । 

পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহম্ । 

অর্থতন্বমবিজ্ঞায় কিন্ন, স্যাৎ কৌশলং মম ॥৩০॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । ণ* 

ততস্ত সভ্য বিজ্ঞায় কৃষগং ভূয়োহভ্যপুজয়ন্। 

সাধু সা'ধ্বিতি চাপ্যাহুঃ কীচকঞ্চ ব্যগহ্য়ন্ ॥৩১॥ 

ভ্যা উচ়ঃ। 
বস্তেষা চারুসর্ববাঙ্গী ভার্য্যা ্যাদায়তেক্ষণা | 
পরো লাভশ্চ ত্য স্যান্ন স শোচে কথঞ্চন ॥৩২।॥ 

ভারতকৌমুদী 

এবমিতি। অশ্জরণি লৌচনয়োধক্লাঃ. সা, বরবনিনী উত্তমা স্ত্রী কৃষ্ণা দ্রৌপদী, তদা! এবং- 

বিধৈর্চোভিঃ, মৎস্টানাং বাজানং বিরাটম্ও উপালভত অনিন্দৎ ॥২৯ 

পরোক্ষমিতি। অহম্, যুবয়োঃ তব কীচকল্তা চ, পরোক্ষম্ অন্মদসমক্ষমূ, বিগ্রহং কলহম্, 

নাভিজানামি। অতএব অর্থন্তা তবৈতদপমানন্তা তত্বং যথার্থকারণম্, অবিজ্ঞায় শ্থিতন্) মম, কিন্তু, 

কৌশলং বিচীরনৈপুণ্যং শ্াৎ। তুচ্ছমিদঘুত্তরং রাঁজ্ঞ ইতি সমালোচনীয়ম্ ॥৩০। 

তত ইতি। ততস্ত সভ্যাঃ, কুষ্ণায়া নিরপরাধতাং বিজ্ঞায়, ভুয়ো বহুলং রুষ্ণং ত্রোপদীম্, 

অভ্যপৃজয়ন প্রাশংসন্, সাধু সাধিবিতি চাপ্যাহ: কীচকং বাগহ্ং্চ ॥৩১। 
কীচক ত ধন্মজ্ঞ নহেই, মত্ন্যরাজও কোনপ্রকারেই ধর্্মজ্ঞ নহেন এবং সভ্যগণও 

ধর্মজ্ঞ নহেন, যাহারা এই রাজার সেবা করিতেছেন” ॥২৮৪॥ 

তখন অশ্রপুর্ণনয়না বরবণিনী দ্রৌপদী এইরূপ বহু বাক্যদ্বারা মতস্তরাজকে 
তিরস্কার করিলেন ॥২৯॥ 

বিরাটরাজা বলিলেন_-“সৈরিন্ধি! আমার অপসমক্ষে তোমাদের যে বিবাদ 

হইয়াছে, তাহা! আমি জানি না: সুতরাং তোমার এই অপমানের যথার্থ কারণনা 

জানায় আমার কি বিচারনৈপুণ্য হইতে পারে ৮ ॥৩০। 
বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর সভ্যেরা' দ্রৌপদীর নির্দোষ জানিয়। 

তাহার বহুতর প্রশংসা করিলেন এবং “সাধু সাধু” এই কথা বলিলেন, আর কীচকেরও 

বিশেষ নিন্দা করিলেন ॥৩১1 | 
*(২৯) এবংবিধং বিলপত্তী বচোভিঃ কটুকাক্ষরৈঃ--ভা। (৩*)***বিবাদং যুবয়োরহম্। 

কাধ্যস্টার্থমবিজ্ঞায় কিন্ত, শ্ঠাৎ্ৎ কুশলং মম-_ভা ৭ অয়ং পাঠঃ ভা নাস্তি। (৩১)*-কৃফা- 
বাকামপূজয়ন। সাধু সাধ্বিতি তে সর্ববে-ভা। (৩২) যস্তেয়ম্.""পরে। লাভোহগ্য _-ভা | 
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নহীদৃশী মনুয্যেযু স্বলতা৷ বরবণিনী | 
নারী সর্ববানবগ্াঙ্গী দেবী মন্যামহে বয়ম্ ॥৩৩। 

বৈশম্পায়ন উবা5। 

এবং পুজয়তস্তাং তু কৃষ্ঠাং প্রেক্ষ্য সতাসদঃ । 

যুধিষ্ঠিরস্য কোপাত্ত, ললাটে ম্বেদ আগতঃ ॥৩৪। 
অথাব্রবীদ্রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্। 
গচ্ছ সৈরিক্ধি ! মাহত্র স্থঃ স্দেষ্তায়া নিবেশনন্ ॥৩৫॥ 

ভর্তারমনুরু্ধন্ত্যঃ ক্রিশ্যান্তে বীরপত্রয়ঃ | 

শুজ্দঘয় ক্রিশ্যমানাঃ পতিলোকং জয়ন্ত্যত ॥৩৬| 

ভার তকৌমুদী 
যন্তেতি | চারুসব্বাঙ্গী, আয়তেক্ষণা বিশাসনয়না চ এষা নারী» যন্ত পুকুধন্থা ভাখা সাও 

তশ্থা পরে] মহান্ লাভঃ শ্যাৎ, স কথধনাপি ন শোচেস্চ 1৩২৪ 

নহীতি। ঈদুশী সর্ববানব্যাঙ্গী বরধণিনী নারা, মশ্রয্বোধু নহি হলভা। অঠএব ইয়ং দেবী, 

ইতি বয়ং মন্যামহে ॥৩৩॥ 

এবমিতি । এবং তাং কষ্ক]ং পুজসাত; প্রশংস ৫ সভাসণঃ প্রেগা স্থি ভঙ্গ তু যুধিষ্টিরন্ত পলাটে, 

কাপষ, স্বেদে ঘন্ম অ!গতঃ, তস্প্রশংমায়া এত গদি তি 158॥ 

অথেতি। অথ কৌরব্যঃ প্রকরণান্ধুধগি তত, প্রিয়াং অহিষাধ রাদপুত্রাং ত্রোপধামব্রবীৎ। 

ঠে সৈরিক্বি ! অত্র মা স্থা ন ভিষ্ট, সৃদেধারা নিবেশনহ ভবন গচ্ছ ৪৩৫) 

সি
 

44252752 নার 3 

সভ্যের। বলিলেন_-“এই সব্বাঙ্গনুন্দরা দাঘনয়ন। নারা যাহার ভাধ্য! হইয়াছেন, 

তাহার মহালাভ হইয়াছে এবং সে কোন প্রকারেহ শোক করে লা ॥৩১॥ 

এইরূপ সব্বাঙ্গন্ন্ররী বরবণিনা নারী মন্ুসনাজের সুলভ নহে ; সৃতপাং ইনি 

দেবী $ ইহাই আমর! ধারণ! করি” 0৩৩ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__সভ্যেবা দ্বোপদীকে এইরূপ প্রশংস। করিঠেছেন দেখিয়া 

ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ঘণ্ম আবি ত হইল ॥5৪। 

তাহার পর যুধিষ্ঠির প্রিয়তনা। মহিষা দ্রোপদাকে বলিলেন--"সৈরিঙ্গি ! তুমি 

এখানে থাকিও না, সুদেষণর গৃহেই যাও ॥"৫॥ 

(৩২) অয়ং ক্্োকঃ ভা নাস্তি । (৩৪) এবং সম্পৃজয়ন্তব্তে"দ্বের আগমখ_বা বরা ম। এবং 

সম্পূজয়ন্তি শ্ম-.আগমত্ গ্র। (৩৫) সৈরিদ্ধি! নুক্তাসি---ভা ৷ (৩৬)"*অনুরদ্ধতাঃ- প্র, 

অন্থবর্তস্তযঃ _-ভ]। 



১৩৬৪ ষহাভারতে বিরাট- 

মন্ে ন কালং ক্রোধস্থ পশ্যন্তি পতয়স্তব | 

যেন ত্বাং নাভিধাবস্তি গন্ধর্ববাঃ সূর্য্যবঙ্চসঃ ॥৩৭| 
অকালজ্ঞাসি সৈরিক্ষি! শৈলুষীব বিরোদিষি। 
বিদ্রং করোষি মতস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি ॥৩৮॥ 
গচ্ছ টসরিন্রি ! গন্ধর্ববাঃ করিধ্যস্তি তব প্প্রিয়ম্। 

ব্যপনেষ্যস্তি তে ছুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
নম্বীদূশাপমানসহনে কিং ফলমিত্যাহ--ভর্ারমিতি । বীরাপাং পত্বয়ো ভার্যাঃ, তর্ভারম্ 

অনুরত্ধন্ত্যঃ অনুসরস্ত্যঃ সত্যঃ ক্লিশ্যন্ত এব) ভর্তুণাং শুশ্রষয়। ক্লিশ্টমানাস্ত তা, পতিলোকং 
জয়স্তি লভস্তে। উতশব্খঃ পাদপূরণে, অন্থুরু্বস্ত্য ইতি নকারলোপাভাবঃ বীরপত্ুয় ইতি 
হন্থেকা রা স্তপত্বিশবাশ্চ আধ: ॥৩৬॥ 

অথ মতপতয়ঃ কথং ন প্রতিকুর্ধবস্তীত্যাহ-_মন্ত ইতি । মন্তে যত, তব পতয়ঃ ক্রোধশ্য কালং ন 

পশ্যস্তি, ইদানীমপি অজ্ঞাতবালালমাপ্তেরিতি ভাব: । যেন হেতুনা, হুধ্য বর্চল: কুধ্যতুল্যতেজত্থিনঃ 
তব পতিভূতা। গদ্ধরববাঃ প্রতীকারায় ত্বাং নাভিধাবস্তি 8৩৭ 

অকালেতি। হে সৈরিদ্বি! ত্বম্ অকালজাসি প্রততীকারশ্ত কালং ন জানামি। অতএব 

শৈলুধী নটাব বিরোদিষি অভিনয়বদেবানর্থকং বিশেষেণ ক্রন্দসি , কিঞ্চ এতেন রোদনেন 
রাজসংসদি, দীব্যতাং ক্রীড়তাং মৎশ্যানাং মতশ্তদেশীয়ানাং বিসং করোধি ॥৩॥ 

গচ্ছেতি। হে সৈরিক্ষি! ত্বং গচ্ছ, ত্বখপতয়ে। গ্ধর্ববান্তব প্রিয়ং করিস্তস্তি। যেন তে 

বিপ্রিয়মপ্রিয়ং কৃতম্, তং দণ্য়স্ত ইতি শেষঃ, তে ছুঃথং ব্যপনেম্তস্তি ॥৩৯। 

দেখ - বীরপত্বীরা ভর্তাদের অনুসরণ করিতে থাকিয়া কষ্ট পাইয়াই থাকেন এবং 

ভর্তুশুশ্রাষাদ্বার৷ ক পাইতে থাকিয়া পতিলোক জয় করেন ॥৩৬॥ 

আমি মনে করি তোমার ভর্তারা এখন ক্রোধের সময় বলিয়া মনে করিতেছেন 

না; যে হেতু স্ুয্যতুল্য তেজন্বী সেই গন্ধর্ধেবের! প্রতীকার করিবার জন্য তোমার 
নিকট ধাবিত হইয়া আমিতেছেন না ॥৩৭॥ 

অতএব সৈরিন্র! তুমি প্রতীকারের সময় বোঝ না । সেই জন্যই নটীর ন্যায় 

রোদন করিতেছ এবং এইরূপ রোদন করিয়! রাজসভায় ক্রীড়াকারী মংস্থদেশীয়- 
গণের ব্রীড়ার বিশ্ব করিতেছ ॥৩৮॥ 

অতএব সৈরিক্ধি! তুমি যাও, গন্ধবের্বরা তোমার প্রিয় কাধ্য করিবেন এবং যে 

জোক তোমার অপ্রিয় কার্য করিয়াছে, তাহার দণ্ড দিয়া তোমার ছুঃখ দূর 
করিবেন” ॥৩৯। 

€৩৭)-**শৈল্ষীৰ প্রধাবসি--ভ1। (৩৯) ক্লোকঃ ভা নাস্তি। 
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সৈরিযিন্্রবাচ। *% 
অতীব তেষাং ঘ্বণিনামর্থেহহং ধন্মচারিনী | 
তন্ত তস্তৈব তে বধ্যা যেষাং জ্যেষ্টোহক্ষদেবিতা ॥৪০। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । ণ' 

ইত্যুক্ত। প্রান্রব কৃষণ। স্থদেষ্টায়া নিবেশনমূ। 
কেশান্ মুক্ত। তু স্ৃশ্রোণী সংরম্তাল্লোহিতেক্ষণ! ॥৪১॥ 

শুশুভে বদনং তশ্তা রুদত্যাঃ শ্াচরং তদা। 

মেঘলেখাবিনিরু'ক্তং দিবীব রাবমগুলম্ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 

অতীবেতি। যেষাং জ্যেষ্টো শ্রাতা, অক্ষদেবিতা দুযৃতক্লীড়াকাতী, বাসনাসক্ত ইত্যাশয়ঃ, 

অতীব ্বণিনাম্ অতিশয়েন দয়াল,নাং তেষামর্থে, অহং ভোগসময়েহপি ধন্দচ।রিণী জাতা, তদানীং 
দ্বাতসভায়ামিব ইদ্দানীমপি কেশাকর্ষণাধিনা নিতরামপমানেহপি প্রতিজ্ঞারক্ষাথ এব তৎসহুনেন 

ধশ্মীচরণাদদিতি ভাব: । অন্যথ| তু তে দুঃশাসনাদয়ঃ, তন্ক তন্তৈব ভীমদে, বধ্যাঃ তত্ক্গণমেব 

বিনাশ্যা। ভবেযুঃ । সাক্ষেপোক্তিরিয়ম্ ॥৪*॥ 

ইতীতি। স্থশ্রোণী হ্ন্দরনিতন্বা, সংরস্ত।ৎ ক্রোধাৎ লোহিতেক্ষণা রকুব্ণনয়না কৃষ্ণা, ইতুক্ক, 
কীচকাকুষ্টান্ কেশান্ মুক্ৈব হুদেষণায়া নিবেশনং প্রান্রব দ্রতমগচ্ছত 1৪১৪ 

স্ুশুভ ইতি । তা স্থচিরং রুদূত্যাঃ তন্যাঃ রুধায়া বদনম্, দিবি আকাশে, মেঘলেখা- 

বিনিন্মুক্তং রবিমগ্ডলমিব শুস্তভে, ক্রোধেন নয়নকিবণপ্রসারাধিতি ভাব: ॥৪২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

সন কিমুত লোকে ন ন্বপিতীত্যথঃ ॥১৭--২*॥ পিতাঃ বঙ্ধাঃ ॥২১--২৯। কৌশলং 

সাধবসাধুনির্ণয়ে ইতি শেষঃ। কিংস কথ ৪৩০৩৪ শান্ত গ্থাঃ অত্র মা স্থাঃ মা তিষ 
পা শি - পা পপ ই. জি উপ পপ পা 

দ্রৌপদী বলিলেন__“যাহাদের জ্ঞোষ্ঠভাতা দাতক্রীড়াসক্ত, সেই মহাদয়ালুদের 
জন্যই আমি ভোগের সময়েও ধন্ধমচারিণী হইয়াছি। না হইলে সেই হুজ্জনের! 

তখন তখনই তাহাদের বধ্য হইত” ॥8০॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__নুনিতন্বা দ্রৌপদী ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। এই কথা 
বলিয়া কেশকলাপ মুক্ত রাখিয়াই বেগে সুদেষ্জার ভবনে চলিয়া গেলেন 85১ 

তখন দীর্ঘকাল রোদনকারিণী ভ্রৌপদীর মুখমণ্ডল, আকাশে মেতমুক্ত নৃধ্য- 
মণ্ডলের ন্ায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৪২॥ 

ক ভ্রোপছ্যুবাট-ভা। (৪) বহুহুঃখাদ্বিতা। যেষামর্ণে--ত্ত তন্তেহ_ভা।) + অয়ং পাঠো 
তা নাস্তি। (৪২)... কুদ্স্ত্যাঃ--বা বরা ম ভা, শশিমগ্ডলম্ব_বা বরা ম। 



১৩৬ মহাভারতে বিরাট- 

হদেক্োবাচ | 

কন্তাহিবধীন্বরারোহে ! কম্মাদ্রোদিষি শোভনে !। 
কল্যাগ্য ন সুখং ভদ্দরে ! কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৩॥ 

দ্রৌপছ্যুবাচ । 
কীচকো মাহবধীত্রব্র হথরাহারীং গতাং তব। 
সভায়াং পশ্যতো রাজ্জো যথৈব বিজনে তথা ॥8৪॥ 

স্থদেষ্গোবাচ। 

ঘাতয়ামি স্বকেশান্তে ! কাঁচকং যদি মন্যসে | 

গৃহং গতায়। মদ্বাক্যাদ্যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

কইতি। হে বরারোহে! কে জনঃ, ত্বা ত্বাঁম্, অবধীৎ প্রন্ৃতবান্) হে শোভনে! 

ত্বং কন্মাৎ রোদিষি। হে ভদ্রে! অদ্য কন্য ন স্থখং দুখেমুপস্থিতম্, কেন তে বিপ্রিয়ং 

কৃতম্ ॥৪৩॥ 
কীচক ইতি। হেরাজ্জি! কীচকঃ, তবার্থে স্থুরাহারীং সথরামাহরিত্বান্তীম্, অতএব তত্র 

গতাম্ মা মাম্, যখৈব বিজনে, তখৈৰ সভায়াম্, পশ্ত এব. রাজ্ঞঃ, অবধীৎ 888 
ঘাতেতি। হে স্ুকেশাস্তে ! ত্বং যদি মন্যসে ইচ্ছপি, তহি যেন, মছ্বাক্যাদেব আত্মনে। গৃহং 

গতায়ান্তে বিপ্রিয়ং কৃতম্, তং কীচকং ঘাতয়ামি ॥৪৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
॥৩৫-_-৩৭৪॥ শৈল-যীৰ নটীব নির্লজ্জ ।৩০॥ ছুঃখং ছুংখয়িতারং ব্যপনেম্াস্তি জীবিতাদ্দিতি 

তখন সুদেষ্া বলিলেন-_“বরবণিনি ! কে তোমাকে প্রহার করিল ? শোভনে ! 

তুমি কেন কাদিতেছ ? আজ কাহার স্থখের অবসান হইল? কে তোমার অপ্রিয় 
কাধ্য করিল ?” ॥৪৩।॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন-_-“রাজ্কি! আমি আপনার জন্য স্থরা আনয়ন করিতে 
সেখানে গিয়াছিলাম ; তাহার পর নিজ্জনে যেমন প্রহার করে, সেইরূপই রাজসভায় 
রাজার সমক্ষেই কীচক আমাকে প্রহার করিয়াছে” ॥8৪8॥ 

স্থদেষ বলিলেন--“স্ুকেশি ! তুমি আমার আদেশেই কীচকের বাড়ী 
গিয়াছিলে ; এই অবস্থাতেও যে কীচক তোমার অপ্রিয় কাধ্য করিয়াছে, যদি তুমি 
ইচ্ছা কর, আমি সে কীচকের প্রাণদণ্ডই করাইব” ॥৪৫॥ 

(৪৩) সম স্বস বরারোহে !-_তা,-.-রোদিষি ভামিনি |__বা বরা ম। (৪৪) কীচকো মাং 

বধীত্বত্র_-ভা। (৪৫)--.যোহসৌ ত্বাং কামসংমত্তো ছুর্লভামবমন্ততে--প্র বাৰ রা ম। 



পর্ববণি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। ১৩৭ 

দ্রৌপছ্যবাচ। 
'ন্যেইপি তং হনিথ্যন্তি যেষামাগং করোতি সঃ 
মন্যে চাছ্বৈব স্ব্যক্তং পরলোকং গমিম্যুতি ॥৪৬।॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

সা হতা সুতপুত্রেণ রাজপুত্রী সমদ্বলৎ | 
বধং কৃষ্ণ। পরীপ্নন্তী সেনাবাহস্ত ভামিনী ॥৪৭| 

জগামাবাসমেবাথ তদা স! দ্রপদাত্মজা | 
সব শৌচং য' যথান্যায়ং কৃষ্ণা বৈ তনুমধ্যমা ॥৪৮॥ 

১5৮৮ হকি ক ভিল ততিজি পন 5 জতভত জপ পল তে তে রিজত লাল 5 52125 লজ তত শিক হত তত নানি অজ কিক ৮2৯৬5 অজ জল 5 পন ত পে অপ নাতনি 

 ভারওকৌমুদী 

অন্য ইতি । স কীচকঃ, যেধাং সম্বন্ধে আগঃ অপরাধং করোতিম্ম, তে অন্য এব তং হনিষুান্তি 

অপিঃ সম্তাবনায়াম। মন্তযে চ অছ্যৈব সুব্যক্ধং প্রুবং পরলোক গমিষাতি স কীচক 

ইত্যনুবুত্তিঃ ॥৪৬। 

মেতি। স্থতপুত্রেণ কী6কেন হতা৷ প্রহতা, অতএব ভামিনী এগ, সা! রাজপুজী কষ্চা, সেনাং 

বহতি নয়তীতি তশ্য কীচকস্য বধং পরীপ্ণন্তী ইচ্ছন্ঠী ক্রে!ধেনৈব সমল ৪৪৭৪ 

জগামেতি । অথ তন্ুমধ্যমা কুশকটাদেশ। স। দ্রপদাতুজা কুষ্ণা, যথাশ্যায়ং শোচং পেহপরিক্ষারং 

পুত্বা তদা আবাপমেব স্ববাসস্থানমেব জগাষ ॥৪5। 

ভারতভাবদাপঃ 

শেষঃ ॥৩৯॥ স্বণিনাং দযফাবতাং তেধামর্থে তস্ত তন্তা সর্দশ্রোৰ তে বধ্য।ঃ স্থ্যঃ ॥৪*--৪৩॥ 

পশ্যতো বাজ ইত্যনাদরে বচা, রাজানং লক্্যাদিতো তান ৪৪ ৪--9৬৪ সেনাবাহস্ 

দ্রৌপদী বলিলেন-_“রাজ্ঞি! কীচক যাহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, আমি 

মনে করি-_তাহারাই তাহাকে বধ করিবেন এবং ইহাণ্ড ননে করি যে, নিশ্চয় 

আজই সে পরলোকে গমন করিবে” ॥৪৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__কীচককর্তৃক প্রহৃা ভ্রুদ্ধা রাজনন্দিনী কৃষ্ণা সেনাপতি 
কীচকের বধ কামন। করিয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ 

তাহার পর ক্ষীণমধ্যা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা যথানিয়নে শরীর পরিষ্কার করিয়া 

আপন বাসস্থানেই গমন করিলেন ॥৭৮॥ 
সস টিউফিন - সপ 

(৪৬) অন্তে তং বৈ বিত্ত _প্র, অন্যে চৈনং বধিষ্যন্তি-রা ম, অন্যে চৈৰ বধিশ্তস্তি 

_-বা। ইতঃ পরং '**যোড়শোহধ্যায়ঠ--প্র বাব রাম, (৪৭). রাজপুতী যশন্িণী-_ 

প্রবাবরাম, **সেনাবাহস্ত ভাবিনী-প্র । (৪৮) জগাম বাসমেবং সা শোকাছুদ্ধিপ্রমানস। 

-ভা। 

বিরাট-১৮ (১২) 



১৩৮ মহাভারতে বিরাট- 

গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা। 
চিন্তয়ামাস রুদতী তম্যা দুঃখন্য নির্ণয়ম্ ॥৪৯॥ 

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তীমং বৈ মনসাগমত্ । 
কর্তা নান্যোহস্তি বৈ ভীমাম্মমাদ্য মনসঃ প্রির়ম্ ॥৫০॥ 

ত উথ্থায় রাত্রৌ সা বিহায় ভবনং স্বকমৃ। 
প্রান্রবশ্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণ নাথবতী মতী ॥৫১॥ 

সা তং মহানসে প্রাপ্য ভীমসেনং শুচিন্মিতা | 

উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাদিতেব মহারুষম্ ॥৫২। 
১১০১৩০০০৯৪০০৮৯ ৮০০০ ৭৬ত০৬৯৯০৩৩ তল ভরত পতি৬০৯ ১ পপ ত ৯৬৩৩৩ তআভশতকলতচ৯নতিহনতিতজকলতজিতজতিক৯গএককলস্খতজকজদ বস ০জতশগততসজতিন সতত সসপলতজতশতসশিজশশসশসসজসজপপপনস্জগতপজসগগিসনশ লতি তঠলিগতিশনতিশিঠিশিপ 

ভারতকৌমুদী 
গাত্রাণীতি। ততঃ, সা কৃষ্ণা সলিলেন গাত্রাণি বাসমী চৈব প্রক্ষাল্য, কীচকেন পদ্াঘাতে 

কুতে ভূতলপতনেন ধুল্যািলগ্নত্বাদিত্যাশয়ঃ, রুদতী সতী, তন্ত ছুখেন্ত, নির্ণয়ং নিগ্ষুয়ং পরিশোধনো- 

পায়মিত্ার্থ: চিন্তয়ামান ॥৪৯॥ 

ইতীতি। পরঞ্চ সা কৃষ্ণা, ভীমাদন্যে! জনঃ অদ্য মম মনসঃ প্রিয়ং কাধ্যং কর্তা নাস্তি, ইত্যেবং 

চিন্তয়িত্ব। মনস! ভীমম্ অগমণ্ড অন্মরৎ। কর্তেতি তৃন্প্রত্যয়ান্ত তয় কণ্মণি যষ্ঠীনিষেধঃ ॥৫০ 

তত ইতি। ততঃ সরু! নাথবতী পতিমতী 'ত্যপি, নাথং তদানীং রক্ষকম্ ইচ্ছন্তী সতী, 

রাত শয্যাত উথায়, শ্বকং ভবনং বিহায়, ভীমভবনং প্রান্রব ॥৫১। 
পপ পর. ৯৮৬ ও লা 

পরে তিনি জলদ্বারা সমস্ত অঙ্গ এবং বস্ত্রযুগল প্রক্ষালন করিয়া রোদন করিতে 

থাকিয়া! সেই ছুঃখপরিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥ 

ততপরে “ভীম ব্যতীত অন্ত কোন লোকই আমার মনের প্র্রিয় কাধ্য করিতে 

পারিবে না” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে ভীমকেই স্মরণ করিলেন ॥৫০॥ . 
তাহার পর দ্রৌপদী পতিশালিনী হইয়াও তৎকালীন আশ্রয়লাভের ইচ্ছা করিয়া 

রাত্রিতে শয্যা হইতে গাত্রোথানপুর্বক আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া (ভীমের 
উদ্দেশে) প্রস্থান করিলেন ॥৫১।॥ 

(৪৯) গ্লোকাৎ পরম্ “কিং করোমি কক গচ্ছামি কথং কাধ্যং ভবেন্সম্ ইত্যপ্ধমধিকম্_ প্র 

বাবরামনি। (৫*)""'নান্তঃ কর্তা খতে ভীমাৎ_-বা বরা ম ভা। (৫১).--শয়নং ম্বকম্-_বা 
বরা মভা নি। ইতঃ ক্লোকাৎ পরম্ “ভবনং ভীমসেনন্ত ক্ষিপ্রমায়তলোচনা । ছুংখেন মহতা ঝুক্তা 
মানলেন মনন্থিনী ॥ ভ্রৌপছ্যবাচ। তশ্মিন জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম ছিষি। তৎ কন 
কতবত্যন্ কথং নিদ্রাং নিষেবসে ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ। এবমুক্া' তৃ তাং শালাং প্রবিবেশ 
মনম্থিনী । যন্তাং ভীমস্তদা শেতে মৃগরাজ ইব শ্বসন্॥ তন্তা রূপেণ সা শাল! ভীমস্চ চ মহাত্মনঃ। 
সংমুচ্ছিতেৰ কৌরব্য! প্রজজাল চ তেজসা ॥ ঈদৃশঃ পাঠ: প্র বা ব রা ম। (৫২) শ্সোকন্য 
পূর্বাদ্ধীৎ পরম্ “সর্বশ্থেতেৰ মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী” ইত্যর্ধমধিকং-প্র বাব রা ম। -. 

_ৰামিতেব বররধভম্-__বা বরা ম। 



পর্ববণি পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ। ১৩৯ 

পর্য্যঘজত পাঞ্চালী স৷ ভীমং পাুনন্দনম্। 
সিংহং স্প্তং বনে ছুর্গে মগরাজ বধূরিব 1৫৩| 
ভীমসেনং সমাস্লিষ্য হস্তিনীব মহাগজম্। 
অত্যভাষত পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ॥৫৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
সেতি। শুচিন্মিতা সা পাঞ্ালী, মহানসে পাকস্থানে, ভীমদেনং প্রাপা, বাসিতঃ স্রীগবী 

মহাবৃষমিব, তং ভীমসেনম্, উপাতিষ্ঠত উপাগচ্ছৎ ॥€২॥ 
পধ্যঘজতেতি। সা পাঞ্চালী, ছুর্গে ছূর্গমে বনে, মুগরাজবধূঃ সিংহী, হৃপং সিংহমিব, সগ্তং 

পাওুনন্দনং ভীমম্, পধ্যঘজত আলিঙ্গৎ ॥৫৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
সেনাপতেঃ কীচকন্ঠ ॥৪৭---৫২৪ 'পাঠান্তরে) যঃ তত্কণ্ম পদাহতিক্পং কতবান্ তশ্মিন্ 

জীবতি ॥১--২৪॥ সংমুচ্ছিতেব বৃদ্ধিং শোভারপাং প্রাপ্ধেব, প্রঙ্দতাপ অশোভত ॥৩--৪॥ 
সর্বশ্বেতেবেতি। পাঞ্চালী দ্রৌপদী বরধভং বরণীয়ং পতিং শ্রেষ্টং ভীমসেনম্ উপলক্ষা 

বাসিতেব পুশ্পিণীত্বেনে কামাতুরেব উপাতিষ্ঠত সমীপে স্থিতবতী, বস্ততো ন কামাতুব 
কিন্তু দ্বোতুরৈবেতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টন্তদ্বযম-ইবশবঃ কাকাক্ষিবহুভয়ত্র সম্গধ্যতে। 
সর্বশ্থেতেব মাহেয়ীব চেতি। সর্বশ্থেতা বকী যথ। কামাতুা বরধভং পতিমিতি একঃ। 

তশ্াঃ কামাতুরত্বে হেতুঃ বনে জাতেতি। জলে জাতা তেন জপসামীপ্যেন লন্ধাহারত্েন 
উন্মত্ত্বং শ্থচ্যতে । তথ। মাহেয়ী গৌঃ, সাপি বাশিত। সতী বরধভং সাণ্২ বপীবা্দম্। 
তন্তা অপি বাসিতান্বে বিশেষণং ভ্রিহাক়ণীতি। অ্রিবধ। হি গৌধোৌবনারূঢা কামাতুরা 
চ ভবতি। অন্তে তু “শ্বেত: সিতে রাদহংমে কৈলাসে ত্বীপতূপয়োঃ” ইতি কোশমুর্ধাহত্য 

সর্বশ্বেতা হংসীতি ব্যাচক্ষতে। তত্র সর্বপদং বাথন্, হংসশ্তক পোহিতলোচনাশ্টচরণত্বাৎ 

প্রতিকূলঞ্চ । ঘন্চপি ““অ্রিহায়ণী ব্রিবর্ধা গৌঃ” ইতি চ কোশাৎ জিহায়ণাপদেনৈব গোঁপ ভ্যতে 

তথাপি তৎকামাতুরত্বজ্ঞাপনার্থমুপক্ষীণংৎ সদিশেষ্বসমর্পকং পদান্তরমপেক্ষত এবেতি ন 

ব্যথবিশেষণত্বম। অন্তে ব্যাখ্যানপ্রকারাঃ সর্ধবেহণেনৈব দোধেণ গ্রপ্থ। ইত্যুপেক্ষিতাঃ ॥৫॥ 

মধ্যমৎ পাওুনন্দনং ভীমসেনম্। যময়োঃ সহজাতহেন পৌর্ঝাপধ্যাভাবাতৌ কনিষ্টাবেব, 
পিপিপি ০৯ শাস্পীপপপাশপীপসপ প সপীল পস্প তা পা ৫ 

তদনভ্তর নিশ্মলহাসিনী প্রৌপদী পাকল্ছানে ভামসেনকে পাইয়া ধেগু যেমন 

মহাবুষের নিকট গমন করে, সেইরূপ ভীমসেনের নিকট গমন করিলেন ॥৫২॥ 

তৎপরে হছর্গম বনে সিংহী যেমন নিদ্রিত সিংহকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ 

ত্রোপদী নিজ্রিত পাঙুনন্দন ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৫৩। 

এ শীট গাজা ০ 

৫৩) 'বাহুভ্যাং পরিরত্যেনং হুপ্ত প্রাবোধয়ৎ পতিষ্* ইতি পূর্বার্ধপাঠ--প্র বাৰরাম। 

(€৪)..-উপাঙ্গিস্-*.বীণেব মধুরাপা! গান্ধারং সাধুমূচ্ছিতা ! অভ্যভাবত--্প্র বাবরাম। 



১৪০ মহাভারতে বিরাট- 

উত্ভিষ্ঠোতিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন ! যথা মৃতঃ । 
নাস্বৃতস্থ হি পাপীয়ান্ ভার্য্যামালত্য জীবতি ॥৫৫॥ 
তম্মিন জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি। 

ত€. কন্ম কৃতবত্যগ্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে ॥৫৬॥ 

স সম্প্রহায় শয়নং রাজপুত্র্যা প্রবোধিতঃ। 

উদতিষ্ঠভদা তু তুর্ণং পর্যযস্থে সোপসংগ্রহে ॥৫৭। 

ভারত্তকৌমুদী 

ভীমেতি। অনিন্দিতা পাঞ্চালী, হস্তিনী মহাগজমিব, ভীমসেনং সমাশ্সিপ্ক আলিঙ্গা, তং 

ভীমসেনমভ্যভাষত ॥৫৪॥ 

উত্তিষ্ঠেতি। হে ভীমসেন ! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ, মতো যথা, তথা কিং শেষে নিদ্রাসি । নম মুতেন 

সহ কথং মাং সদ্রশীকরোধীত্যাহ_-নেতি। হি যন্মাৎ, পাপীয়ান্ জন:, অমৃতশ্য জীবতো জনম্য 
ভা্যাম, আপত্য স্পৃষ্টা। ন জীবতি, তেন স্বামিনৈব তদ্বিনাশাদিতি ভাবঃ ৪৫৫ 

তন্মিশ্নিতি। অছযৈব তৎ কন্মন ময়ি পাদপ্রহাররূপং কাধ্যং কৃতবতি, অতএব মম ছ্িষি শতো 

পাপিষ্ঠে চ, তশ্মিন সেনাবাহে সেনাপতো কীচকে, জীবতি সতি, কথং নিব্রাং নিষেবসে, 

দারুণাক্রোশবূপবিস্রসবাদিত্যাশয়ঃ ॥৫৬॥ 

সইতি। স ভীমসেনঃ, রাজপুত্রযা দ্রৌপদ্া, প্রবোধিতো জাগরিতঃ সন্, শয়নং নিদ্রা, 

সম্প্রহায় ত্যক্তা, তদৈব, উপসংগ্রহৈঃ শয্যোপযোগিত্রব্যেঃ সহেতি তন্মিন্ পথ্যস্কে, তুর্ণম্ উদতিষ্ঠং 

উত্থায়াবসৎ। “উপগ্রহো। বন্দ্যোমুপযোগেহনুকুলনে” ইতি বিশ্ব: ॥৫৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

যুধিষ্ঠিরো৷ জ্যেষ্ঠ এব, মধ্যমত্বং তীমাঞ্জুনয়োরেব বিশ্রান্তং তত্রাপি অন্তর প্রকরণাৎ অঅজ্জুনম্য 
সম্প্রতি পুংস্বাভাবাচ্চ মধ্যমত্তং ভামসেনে এব মুখ্যমিত্যাশয়েনৈবৈতদুক্তম। পরিঘজত 
মাই আলিঙ্গিতবতী ॥৫৩॥ গাদ্ধারং ্বরবিশেষম, মৃচ্ছতী মুচ্ছয়স্তী ॥৫৪-_-৫৬॥ 

সপ পাস পপ প্র ৯ ৯২৮৯,৬৮, 5৫ পাচা পক 7০ পাপা ৮ আাপীপপী শি? ৮ ০০০৭৮ তত পা পেশা পপি পাপসীপপাপাপিসিপাপাপপপপাপাপপী সস একলা পাপা? পিপি শত? ৯ পাস শশা 

পরে হস্তিনী যেমন মহাহস্তীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ অনিন্দিতা দ্রৌপদী 

ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন--॥৫8॥ 
 “মধ্যমপাগ্তব ! উঠুন উঠুন; মৃতব্যক্তির ন্যায় কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছেন । 

কারণ, পাপিষ্ঠ লোক অ-মৃত (জীবিত) ব্যক্তির ভাধ্যাকে স্পর্শ করিয়া কখনও 

জীবিত থাকে না ॥৫৫॥ 

আমার শক্র সেই পাপিষ্ঠ সেনাপতি কীচক অগ্যই আমার উপরে সেই পাদ 
প্রহার করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে ; এ অবস্থায় আপনি কি করিয়া নিদ্রা! 

যাইতেছেন ?” ॥৫৬॥ 
(সাপ প্প প পসপপসপপপ্পপ পপ্পা 

(৫৬) অয়ং ক্লোকঃ পূর্ববং পঠিতঃ--প্র বা ব রা ম। (৫৭) ০০৪ উপাতিষ্ঠত 
মেঘধাভঃস্্বা বরা ম। 



পর্ববণি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ। ১৪৯ 

অথাব্রবীদ্রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্ । 
কেনাস্যর্থেন সংপ্রাপ্তা ত্বরিতেব মমান্তিকম্ ॥৫৮॥ 
ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণ? কৃশা পাণুশ্চ লক্ষ্যসে । 
আচক্ষণপরিশেষেণ সর্ববং বিগ্কামহং যথা ॥৫৯। 
সুখং বা যদিবা ছুঃখং দ্বেষ্যং বা যদিবা! প্রিয়ম্। 
যথাব€ সর্ববমাচক্ষ। শ্রত্বা ধ্যাম্যামি যত ক্ষমম্ ॥৬০॥ 
অহমেব হি তে কৃষ্চে ! বিশ্বান্ঃ সর্ববকম্মন্ত | 

অহমাপতস্ত্র চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুল পুনঃ । ॥৬১।॥ 
লতি সি সন এডি 5568 ৮১5 জজ) হন্জ 88 2লি তিল ৩৩,৯৯১ ৮81৯৮ 5-8: 5ভ 2 পিশ] ও, 8৩5185815৯8 9:৯8 উকি 8৯৯, তি ১৯5৮5 

ভারতাকৌমুদী 
অথেতি। অথ কৌরব্যো ভীমঃ, প্রিয়াং মহিষীং রাজপুত্র তৌপদামব্রবীৎ | ব্বং কেন 

অর্থেন প্রয়ৌজনেন, ত্বরিতা বাস্তচিত্তেব, মমান্তিকং সম্প্রাপ্তা আগতা ॥৫৮। 

নেতি। তে তব বর্ণ, ন প্ররৃতিমান ন স্বাভাবিক, কিক ত্বং কশা পাতুশ্চ লক্ষাসে। 
অতএব তং সর্বম্ অপরিশেষেণ আচক্ষ, যথা] অহং বিদ্যাং ওজ্জানীয়াম ॥৭৯। 

স্থথমিতি | সথখৎ বা যধিবা ছুঃখম, ছেম্বাম্ অপ্রিয়ং বা যদিবা প্রিমম। ত৬ সর্ববং যথাব্দাচক্ষ, | 

'অহন্ত তচশ্রুত্বা যৎ ক্ষমমুচিতং তত ধ্যাশ্তামি করণায় চিস্তরিষ্যামি ॥৬০৪ 

অহমিতি। হে কষ্জে। সর্বকম্মস্থব অহমেব ঠি তে বিশ্বালঃ । অহমাপৎস চাপি তং পুনঃ 

পুনর্ষো ক্ষয়ামি | ভবিধাৎ্পামীপ্যে বর্তমানেয়ম্ /৬১। 
০ ০৮০৩ সপাস্াপাকপাশিপপাতাপ সপ পপ শপে কাপসস পা পপি পার পর পাপী কাশি শিশি সস কও ক্র াক গজ পক শিস তর এ ওলা ০৭7 ৯৩ 

দ্রৌপদী এইভাবে জাগাইয়া তুলিলে, ভামসেন নিষ্জা . ঠাগ করিয়া তখনই 

সজ্জিত খাটের উপরে উঠিয়া বসিলেন ॥৫৭॥ 

তাহার পর ভীমসেন প্রিয়তমা মহিষী ড্রৌপদাকে বলিলেন -“তুমি কি 
প্রয়োজনে ব্যস্তচিত্তের ন্যায় আমার নিকট আমিয়াছ ?॥৫৮। 

তোমার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে এবং তোমাকে কৃশা ও পাওুবর্ণ দেখ। 

যাইতেছে ; অতএব তুমি নিঃশেষে সমস্ত ঘটনা বল, যাহা-ত আমি জানিতে 

পারি ॥৫৯॥ 

সুখ, ছুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাহাই কেন হউক না; তুমি সে সমস্ত বিষয় 

যথাবথভাবে বল; আমি শুনিয়া যাহা উচিত, তাহ! করিবার জন্য চিন্তা 

করিব ॥৬০॥ 

কৃষ্ণে ! তুমি সকল কাধ্যে আমাকেই বিশ্বাস করিও ; আমি তোমাকে বিপদেও 

বার বার যুক্ত করিব ॥৬১॥ 0 

(৫৯)-"-আচক্ষু, পরিশেষেণ...প্র বা বরা ম, .বিগ্কামহে যথাভা। (৬*)-ভং বা 
যদিবাশুভম্..-শ্ুহ। জাঙগামাহং পরম্_ভ।,-শ্রুহা জান্তানি ঘৎ ক্ষমম্নব। বরা মা) (৬১) 

বিশ্বস্ত সর্র্ববন্তমু.-.মোক্ষরিব্যাম্যলংশঘম্__ভা,শমোচদ্বামি পুনঃ পুন বা । 

পপ ৮: পার 



১৪২ মহাভারতে বিরাট- 

শীঘ্রমুক্ত1 যরাকামং যত্তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্। 
গচ্ছ বৈ শয়নায়ৈব যথ! নান্যো বিবুধ্যতে ॥৬২॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

কীচকবধে ভীমপ্র বোধে নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
স্পশাতিক ৯০ 

বোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 

দ্রৌপদ্যুবাচ। 
অশোচ্যত্বং কুতস্তস্তা! যন্থ্যা ভর্তা যুধিষ্িরঃ | 
জানন্ সর্ববাণি ছুঃখানি কিং মাং ত্বং পরিপুচ্ছসি ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
শীগ্রমিতি। তে তব যত কাধ্যং বিবক্ষিতং ব্ত,মিষ্টমন্তি, তৎ যথাকামমুক্ত। শীপ্রং শয়নায়ৈৰ 

গচ্ছ ; যথা অন্যো জনো। ন বিবুধ্যতে অত্রাগতাসীতি ন জানাতি ॥৬২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদা সসিদ্ধান্ত বাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদদী সমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি কীচকবধে পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥। 

সতত 

পূর্বাধ্যায়ে “ন তে প্ররুতিমান্ বর্ণ: ইত্যার্দিনা ভীমেনাত্মনঃ শোককারণমেব জিজ্ঞাসিতমিতি 

সস্তাব্যাহ- অশোচ্যত্বমিতি। যস্যা ভর্ত] যুধিিরঃ, তন্তা৷ নার্ধ্যা অশোচ্যত্বং শোকাবিষয়ত্বং কৃতঃ। 
পরস্ত ত্বং সর্বাণি মম ছুঃখানি জানন্নপি কিং মাং পরিপৃচ্ছসি ॥১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
পোপসংগ্রহে সতৃলিকে ॥৫৭--৫৮।॥ বিদ্যাং জানীয়াম্ ৪৫৯॥ জ্ঞান্তামি উপায়ং চি্যয়িস্তামি, ক্ষমং 
যোগ্যম্ ॥৬০-_-৬২। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৫॥ 

তোমার যে বিষয় বলিবার ইচ্ছা! হইয়াছে, তাহা ইচ্ছানুসারে বলিয়া সত্বর 
করিবার জন্তই চলিয়। যাঁও ; যাহাতে অন্টে জানতে না পারে”? ৪৬২7 

ক 

(৬২)..*কশ্চিদ্যাবক্স বুধ্যতে--বা ব, **.পুরা নান্তেন বুধ্যতে-_বরা ম, **গচ্ছন্য শয়নায়ৈব পুরা! 
স্বন্যোহ্ববুধ্যতে--ভা, * **"যোড়শোহধ্যায়ঠ--ভা। “*সপ্তদশোহ্ধায়ঃ-প্র বাবরাম, 



পর্ববণি | যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪৩ 

যন্মাং দাসীপ্রবাদেন প্রাতিকামী তদানয়শু । 
সভাং পরিষদো মধ্যে তন্মাং দহতি ভারত । ॥২।॥ 
পাধিবস্থ স্ৃতা নাম কা নু জীবেত মাদৃশী। 
অনুভূয়েদূশং ছুংখমত্যন্তং দ্রৌপদীম্বতে ॥৩। 
বনবালগতায়াশ্চ সৈন্ধবেন দুরাত্মনা ৷ 
পরামর্শে নি বৈ সোট নি তব কা ॥৪॥ 

 ভারতকৌমুদী 

তথাপি তানি দুঃখানি ম্মরদ্রিতূমাহ--যদ্দিতি | হে ভারত! তদা দ্যুতক্রীড়াকালে, প্রীতিকামী 
ত্নিবৃত্তৌ ছুঃশাসন ইত্যর্৫থঃ দাসীপ্রবাদেন ত্বং দু্যোধনস্ঠ দাসী জাতাসি ইতাক্যা, মাম, পরিষদ: 

“ভ্রবিদ্যো হৈতুকস্তকাঁ নৈরুক্কো ধন্মপাঠকঃ | ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বের পরিষৎ শ্লাদ্দশাবর] 8৮ ইতি 

মনূক্তস্ত বিছন্মগুলন্ত মধ্যে, যৎ সভাং সভাগৃহম্ অনয়ৎ, তন্মাং দহতি, ইদানীমপি ততপ্রতিশোধা- 

ভাবাদিতি ভাবঃ 131 

পাবিবনস্তেতি । দ্রৌপদীম্ খতে বিনা, ক] নাম মাদৃশী পাথিবন্ত রাজ; সুতা, ঈদৃশমতাস্তং 

ছুখমস্কুভূয় জীবেত নু, অপি তু কাপি নেত্যর্থঃ ॥৩। 

বনেতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। ছ্রাত্মনা সৈদ্ধবেন সিদ্ধুরাজেন জয়ন্রথেন, বনবাসগতায়৷ মম, 

দ্বিতীয়ঃ পরামর্শ: কেশাকর্ষণং কৃত ইতি শেষঃ। তঞ্চ সোড়.ং কা নাম নানী উৎসহতে শরুোতি, 

অপি তু কাপি নেতার্থঃ ॥৪॥ 
পাশে 

দ্রৌপদী বলিলেন-_“্যাহার স্বামী যুধিষ্ঠির, সে নারী শোচনীয় হইবে না কেন? 
পরস্ত আপনি আমার সমস্ত ছখ জানিয়াও আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 

কেন ?॥১॥ 
ভরতনন্দন ! সেই দ্ৃযৃতক্রীড়ার সময়ে ছুঃশাসন আমাকে “দাসী দাসী” বলিয়া 

বিছম্মগুলীর মধ্যে সভায় যে নিয়া গিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আমি দগ্ধ হইতে 

থাকি ॥২। 

আমি ভিন্ন আমার মত অন্ত কোন্ রাজতনয়া এইরূপ গুরুতর দুঃখ অনুভব 

করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ? ॥৩॥ 

তা'র পর আমি যখন ছ্বৈতবনে গিয়াছিলাম, তখন ছুরাত্ম। জয়দ্রথ দ্বিতীয়- 

বার আমার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই বা অন্য কোন্ নারী সহা করিতে 

পারে ? ॥91 
শপ 

(১) অশোচ্যং তু-_ভা,"“জানন্ সর্বাত্মনা ছখম্-_ প্র । (২)--.সভাপরিষদো! মধ্যে - বাব 

রা ম, -**সভায়াং পার্ধদো৷ মধ্যে__ভা, (৩)--জীবতি মাদৃশী _বা ব ব্রা ম, *ভ্রৌপদী প্রভো ! _ 
বাববামভা। (৪)-."পরামর্ধং দ্বিতীয়ঞ্চ কিং ফলং জীবিতেন মে - প্র," পরামর্শং গ্বিতীয়ং তৎ 

--তা। 



১৪৪ মহাভারতে বিরাট 

মণ্স্যরাজ্ঞঃ সমক্ষঞ্চ তন্য ধূর্তস্য পশ্যাতঃ। 
কীচকেন পদা স্পৃষ্টা ক! নু জীবেত মাদৃশী 1৫1 
এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ ব্লিশ্ঠমানাঞ্চ ভারত ! |. 
ন মাং জানাপি কৌন্তেয় ! কিং কলং জীবিতেন মে ॥৬॥ 

যোহয়ং রাজ্জে। বিরাটন্ত কীচকো! নাম ভারত 1 | 

সেনামীঃ পুরুষব্যাত্র ! শ্যালঃ পরমছুম্্রতিঃ 1৭॥ 

স মাং সৈরিন্ধীবেশেন চরন্তং রাজবেশুানি | 

নিত্যমেবাহ হুষ্টাত্মা ভার্ব্যা ভব মমেতি বৈ ॥৮॥ (যুগ্রকম্। 

তেনোপমন্জ্যমাণায়া বধার্েণ সপত্বজিশ ! | 
কালেনেব ফলং পৰ্কং হৃদয়ং মে বিদীর্ধ্যতে ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

তৃতীয়মাহ__মৎশ্সেতি । ধূর্তন্য দৃতক্রীড়াং কুর্বাতঃ পশ্াতস্তশ্ত মতশ্ারাজ্ঞ: সমক্ষঞ্ণ, কীচকেনাহং 

পদ] স্পৃষ্টা। অতন্তেনাপি মাদুশী কা নাম নারী জীবেত মক ॥৫। 

এবমিতি। হে ভারত । কৌন্তেয়। এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈ: ক্রিশ্যমানং মাঞ্চ তং জানাসীতি 

কাকুঃ। অতএব মে জীবিতেন কিং ফলমন্তি ॥৬॥ 

যইতি। হে ভারত ! পুরুষব্যাত্র। কীচকো নামে পরমছুশ্মতিঃ যোহয়ং বিরাটস্য বাজ্জঃ, 

সেনানীঃ সেনাপতিঃ শ্যালশ্চ, স ছুষ্টাত্সা, সৈরিঙ্ধীবেশেন রাজবেশ্মনি চরম্তীং মাম্, “মম ভাধ্যা 

তব" ইতি নিত্যমেব আহ- ব্রবীতি ॥৭--৮॥ 
সস ৭4 পরত পা 

আবার আজ দৃ[ৃতক্রীড়াপ্রবৃত্ত সেই মৎস্তরাজের সমক্ষেই কীচক আমাকে 

পদাঘাত করিয়াছে; ইহাতেই বা আমার মত কোন্ নারী জীবন ধারণ করিতে 

পারে 10৫) | 

ভরতনন্দন ! মধ্যমপাগ্ডব! আমি;যে এইরূপ নানাবিধ ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া 

সময় অতিবাহিত করিতেছি, তাহা কি আপনি জানেন না? অতএব আমার 

বাচিয়া থাকায় ফল কি ?॥৬॥ 

হে ভরতনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ ! “কীচক"নামে এই যে বিরাটরাজার পরমছুর্দদতি 
সেনাপতি ও শ্যালক রহিয়াছে, সেই ছুরাত্মা_-সৈরিক্ত্রীবেশে রাজভবনে বিচরণ 
করিবার সময়ে সর্বদাই আমাকে বলে যে, তুমি আমার ভার্যা হও? ॥৭-_-৮॥ 

টি ১ 

(৬) এবং স্থবহুতিঃ ক্রিষ্টাং ক্রিশ্রমানাঞ্চ ভারত !--ভা । (৭)**নাম নামতঃ-* পুরুষ- 

ব্যস্রঃ১-ভা। (৮).*সৈরিক্বিবেষেণ_বাব রাম ভা। (৯)*"বধার্থেণ সপত্বহন বা ব 

রা মভা। 

পাপা পপ সাবা পপি মী শী: এপি "পপ পপ কস পপ পা পপ ০০ পপ 



পর্ববণি যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ১৪৫ 

ভ্রাতরঞ্চ বিগহন্ব জ্যেষ্ঠং দুদুর্ঠতদেবিনম্ 
যস্থান্মি কন্মণা প্রাপ্তা হুঃখমেতদনভ্তকম্ ॥১০॥ 

কো হি রাজ্যং পরিত্যজ্য সর্ববন্ঞ্চাত্মনা সহ। 

প্রত্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা ছুদ্যুতদেবিনমূ ॥১১॥ 
যদি নিক্ষসহআ্রাণি যচ্চান্যণ্ সারবদ্ধনমূ। 
সায়ং প্রাতরদেবিষ্যদপি সংবশসরান্ বহুন্ ॥১২॥ 

রূপ্যং হিরণ্যং বাসাংসি যানং যুগ্যমজাবিকম্। 

অশ্বাশ্বতরসংঘাং্চ ন জাতু ক্ষয়মাবহেত, ॥১৩। 'যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তেনেতি। হে সপত্বজিৎ! শক্রবিজয়িন্। বধাহেণ তেন কীচকেন উপমন্থামাণায়৷ ইং 

গপ্তমূচ্যমানায়া মে হ্ৃদয়ম্, কালেন পর্কং ফলমিব বিদীধ্যত ইব ॥৯ 

ভ্রাতরমিতি ৷ ছুদগতদেবিনং ছুদ্যুতক্রীড়াকারিশং জোট্ঠং ভ্রাতরং ফুধাঠিরঞ্চ, বিগহহনথ 

বিশেষেণ নিন্দ | যশ্য কম্মণাহম্ এতদেতাদুশমনন্তকং ছুঃংখং ্রাপ্তাশ্মি ৪১০ 

ক ইতি। ছ্দূতদেবিনং ঘুধিষ্টিরং বিনা কো হি জনঃ, আত্মনা শ্বদেছেন সহ রাজ্যং সর্বন্থ্ণ 

পরিত্যজ্য, প্রব্রজ্যায়ৈব বনবাসায়ৈব, পুংস্তমার্যম্, দীব্োত ক্রীড়েৎ ॥১১৪ 

যদীতি। নিঞ্চা দীনারাত্মকন্থর্ণমুদ্রাঃ "দীনারেহপি চ নিষ্কোহস্ত্রী” ইত্যমরঃ, তেষাং 

সহম্রাণি, অন্যৎ যচ্চ সারবৎ মুল্যবং ধনং হীরকাদিকম, রূপাং রজতম, হিরণাং স্বর্ণম, 

বাসাংসি বন্ত্াণি, যানং রথাদিকম, যুগাং তস্ত্যাদিবাহনম্, অজাশ্ছাগাশ্চ অবয়ো মেষাশ 

তদজাবিকম্, অস্বাস্চ অশ্বতরা গর্দভীষু অশ্বেত্যো জাতাঃ পশবশ্চ তেষাং সংঘাংস্চ, এশামেকৈকং 

ভারতভাবদীপঃ 

অশোচ্যত্বমিতি ॥১॥ সভা শালা তঙ্গাং পরিধ জনসমাজন্তশ্ত মধ্যে তর্দা দৃযৃতকাপলে 

॥২__৩। সৈন্ধবেন জয়দ্রথেন ॥৪--১*॥  প্রত্রজাং প্রব্রজনম্। ব্রজ্যজোতভাবে কাপ, 
৮ আপা ০7০ লক ০ পাপা কল ৪ পাপ শী ৮১০৯ ০৮৯ জা. পপর পাপ শা 

_ শক্রবিজয়ী ! বধযোগ্য সেই কীচক যখন এরূপ আমাকে বলে, তখন পক 

ফলের ন্যায় আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥৯॥ 

মধ্যমপাণ্তব ! আপনি আপনার ছুষ্টদ্বাতক্রাডাকারা জ্যেষ্টভ্রাতার নিন্দা করুন, 

ধাহার ব্যবহারে আমি এহরূপ অনস্ত ছু'খ ভোগ করিতেছি ॥১০॥ 

দটযতক্রীড়াকারী যুধিষ্ঠির বাতীত অস্থ কোন লোক নিজ্তশরীরের সহিত রাজ্য 

ও সর্ববন্থ ত্যাগ করিয়া কেবল বনবালের ভন্াই দ্যৃতক্রীড়া করে ? ॥১১। 

দশ হাজার মোহর, অন্য যে সকল মূলাবান ধন, রূপা” সোণা, কাপড়, যান, 
৬ 

০০ 

সী ++ পপর পি 

0১০) ভ্রাতরঞ্চ বিগ ্বম্_ভা। (১২) যদি নিফসতনরেব-বা ব রাম, যদি নিষ্ষ- 

সহশ্ন্ত-__ভা,...ঘদি সংবৎসরান্ব প্র । (১৩) কুলসুম বা বরা ম ভা," দাসীদাসমজাবিকম্ 

সংঘাত, '.ক্ষয়মানয়েৎ_ তা । 

বি্বাট-১৯.১২) 



১৪৬ মহাভারতে .. বিরাট- 

সোহয়ং দ্যুতপ্রমাদেন এশ্বর্য্যাদবরোপিতঃ। 
তুষীমাস্তে যথা মুঢ়ঃ স্বানি কণ্মাণি চিন্তয়ন্ ॥১৪॥ 

দশ নাগপহআাণি পদ্মিনাং হেমমালিনাম্। 

যং যাস্তমনুযাস্তীহ সোহয়ং দ্যুতেন জীবতি ॥১৫॥ 
তথ! শতসহজ্াণি রাজ্ঞামমিততেজসাম্ । 
উপাসত মহারাজমি্ত্রপ্রন্থে যাধ্ঠিরম্ ॥১. ॥ 

ভারতকৌমুদী 
পণীকৃত্যেতি শেষঃ, য্দি বহুন্ সংবৎসরান্ ব্যাপ্যাপি, সায়ং ব্রাত্রৌ, প্রাতদ্দিবা বাত্রিন্দিনমপীত্যর্থ;, 
অদেবিব্যৎ, যুধিষিরঃ অক্রীড়িস্ৎ, তদাপি জাত কদাচিদপি, তস্য কোষ: ক্ষয়. ন আবহে ন 
প্রীপ্র-য়াৎ অগণ্যধনপূর্ণত্বার্দিতি ভাবঃ ॥১২--১৩॥ 

স ইতি। সোহয়ং যুধিষ্ঠির: দূ্যতে প্রমাদ্দেনে অনবধানতয়া যুগপদেকৈকধনশ্রেণীপণনে- 

নৈবেত্যর্থঃ, এশ্বব্যাৎ ধনসম্পদঃ, অবরোপিতঃ প্রচ্যাবিতঃ সন্,যথ। মৃডো বিকৃতচিত্তে। জনঃ তখৈব 

হ্বানি কন্মাণি চিন্তয়ন্, তৃষ্টীং নীরবমাস্তে ॥১৪। 

দশেতি। দশ, নাগানাং সাধারণহৃত্তিনাং সহম্াণি, তথা হেমমালিনাং স্বর্ণমালালঙ্কতানাম, 
পদ্সিনাং মহাহস্তিনাং সহলাণি চেত্যন্থযঙ্গঃ, যাস্তং কুত্রাপি গচ্ছস্তং যম, অন্ুযাস্তি ম্ম, ইহ ইদানীম্, 
সোহয়ং যুধিষ্টিরঃ, দ্যুতেন জীবতি ॥১৫॥ | 

তথেতি। তথা অমিততেজসাং রাজ্ছাং শতসহশ্রাণি বহনি লক্ষাণি, ইন্্প্রন্থে মহারাজং 

যুধিষ্ঠিরম্, উপানসত অসেবস্ত ॥১৬॥ 

বাহন, ছাগল, মেষ, অশ্ব ও অশ্বতর--ইহার এক একটা পণ ধরিয়া তিনি যদি 

বু বংসরপধ্যস্ত দিবা-রাত্রিও খেল। করিতেন, তাহ! হইলেও তাহার কোষ কখনও 

ক্ষয় পাইত না ॥১২--১৩॥ 

সেই যুধিষ্ঠির দ্ঢৃতক্রীড়ায় পণ ধরার অনবধানতাবশতঃ এশ্বরধ্যজষ্ট হইয়া আপন 
কাধ্যের চিন্তা করিতে থাকিয়া বিকলচিত্ত লোকের ন্যায় নীরব হইয়া বসিয়া 

থাকেন ॥১৪॥ 

যিনি কোথাও যাইতে লাগিলে, দশ সহস্র সাধারণ হস্তী এবং বনু সহত্র স্বর্ণ- 

মালাধারী মহাহস্তী তাহার অন্ুগমন করিত, সেই যুধিষ্ঠির এখন দ্যুতলব্ধ ধনছারা 
জীবিকানির্বাহ করেন ॥১৫॥ 

অমিততেজা শত-সহস্র রাজা আসিয় ইন্দ্প্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা 

করিতেন ॥১৬॥ 

(১৪) সোহয়ং দাতপ্রবাদেন--প্র বাব রাঁম। (১৬) রথাঃ শতসহম্রাণি নৃপাপা- 

মমিতৌজসাম্। উপাসম্তভ--বা ব রা ম,..*নুণাম্-উপাসন্তে _ভা। 
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শতং দাসীসহত্রাণাং যন্ত নিত্যং মহানসে | 
পাত্রীহস্তং-দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ত্যুত ॥১৭॥ 
এষ.নিক্ষলহআ্রাণাং প্রদাতা দদতাং বরঃ। 

দ্যুতজেন হনর্থেন মহতা৷ সমুপারৃতঃ ॥১৮॥ (যুগ্রকম্ ) 

এনং হি স্বরসম্পন্নী বহবঃ সুতমাগধাঃ। 
সায়ং প্রাতরুপাতিষ্ঠন্ সুমুষ্টমণিকুগুলাঃ ॥১৯॥ 

সহত্রমুষয়ো যস্ত নিত্যমাসন্ সভাসদঃ | 

তপঃশ্রুতোপসম্পন্নাঃ সর্বকামৈস্ত পুজিতাঃ 1২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
শতমিতি | পাত্রন্তাশলাদিপাত্রাণি হস্তেষু যন্ত তত্তাদৃশম্ দাসীসহশ্রাণাং শতং দাসীনাং 

লক্ষম্ নিত্যং প্রতাহম, ধিবারাত্রম্, যস্ত মহানসে পাকস্থানে, অতিথাঁন্ ভোজয়তি স্ম। উতশব্ধঃ 

পাদপুরণে। স এষং, নিষ্কসহম্বণাং সহঅন্বণণমুদ্রাণাং প্রতাহং প্রর্দাতা, অতএব দর্দতাং বর: 

যুধিষ্ঠিরঃ, অধুনা দ্যুতজেন মহতা অনর্থেন বিপদা, সমুপাবৃতো ব্যাপ্ত; ॥১৭--১৮৪ 
এনমিতি ৷ শ্বরসম্পন্নাঃ স্থকঠাঃ কুমুষমণিকুগ্ুডলাঃ পরিষ্কতমণিকুগ্ুলধার্রিণঃ, বহুব এব 

কৃতমাগধা বন্দিচারণাঃ, সায়ং প্রীতশ্চ, এনম্ উপাতিষ্ঠন্ অস্তবন্ ॥১৯। 
সহম্রমিতি। তপোভিত্রতাদিভি: শ্রতৈঃ শাস্ত্জ্ঞানৈশ্চ উপসম্পন্না যুক্রাঃ, অতএব সর্ধকামৈঃ 

সর্বপ্রকারকামনাপূরণৈঃ যুধিষ্ঠিরেণৈব পৃজিতা:, সহশ্রম্ ঝবয়:, নিত্যং প্রত্যহম্ত যন্য যুধিতিরস্ 

সতাসর্দ আসন্ ॥২০। 

১৮৯ পাপা এ পা ও ০ পপ 

এবং শত-সহত্র দাসী পাত্র হস্তে করিয়া প্রত্যহ দিবারাত্র যে ঘুধিষ্িরের পাক- 
শালায় অতিথিদিগকে ভোজন করাই'ত, প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রাদাতা দাতৃশ্রেষ্ঠ 
সেই ঘুধিষ্টির এখন দৃাতজ্ঞাত গুরুতর বিপদে ব্যাপ্ত হইয়াছেন ॥১৭-_১৮। 

মধুরম্বরসম্পন্ন এবং সুপরিদ্কৃত মণিকুগুলধারী বন্ততর বন্দী ও চারণ (দ্ৃতিপাঠক) 

সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে এই যুধিষ্ঠিরের উপামন। করিত ॥১৯। 

পপি 

(১৭). তোজয়স্ত্যত--বা ম, শতং দাসীসহস্রানি যন্ত বিপ্রাহ্গপাসতে । পাত্রীহস্ত! দিবা রাত্রো 

অতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যত__ভা। (১৮) এম নি্ষসহআাণি প্রদায়'''মহতা সমুপাশ্রিত:--বা বরা 

ম, এব নিফসহশ্রাণি প্রদাতা_ভা। (১*)-*সম্পন্ন! বিদ্তাবস্থো জিতেহ্রিয়াঃ-বা,তসর্বকামৈ- 

রুপস্থিতাংপ্র রাম । ইতঃ পরম্ “অস্রাশীতিসহশ্রাণি ন্বাতকা গৃহমেধিনঃ | জ্িংশন্দাসীকমেকৈকং 

যান্ বিভত্তি যুধিষ্ভিরঃ ॥ অপ্রতিগ্রাহিণাঞ্চেব ঘতীনামূর্ধরেতসাম্। দশ চাপি সহশ্রাণি সোহয়মান্তে 

নরেশ্বরঃ ॥ আনৃশংশ্টমন্থক্রোশঃ সংবিভাগন্তখৈব চ। যন্রিক্নেতানি সর্ধবাণি সোহয়মান্তে নরেশ্বরঃ | 

বিভত্তি বিবিধান্ বিপ্রান্ 'অতিথীন্ সত্াবিক্রম£ ॥১--ইতি প্রাযেণ বনপর্ববোকৎ সাঞ্ধিক্সোকতরয়মধিকং 

_প্রবাবরাম। 



১৪৮ মহাভারতে বিরাট- 

জন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথা বালান্ সর্ববরাস্ত্রেষু ছুঃখিতান্। 
বিভত্্যাবমনা নিত্যমানৃশংস্যাদ্যুধিতিরহ ॥২১। 
স এষ নিরয়ং প্রাপ্তো মৎস্যস্ত পরিচারকঃ। 
সভায়াং দেবিতা রাজ কঙ্কং ব্রতে যুধিষ্ঠির ॥২২॥ 
ইন্দ্রপ্রস্থে নিবসতঃ সময়ে যস্ত পাথিবাঃ | 
আসন্ টিনা তঃ সর্ব চিনা তিমিচ্ছতি ॥২৩॥ 

পা পো প্র. অপি আর ৮৭ এ এ আগ এ চট রও ওরা পরা, পাটা ৫৮ রর খা ওঃ পি 2 ডক ড ৮ ৮ জপ এ জজ ও ৪৮ হি হাহ ও রা াচ ও ওত ও জা এ ৪ ০০ হা, ডাচ দাবা বারা 

টিসি 

অন্ধানিতি। ফুধিষ্ির:, অবিমনা অবিষগ্নচিন্ুঃ সন্েব, আনৃশংশ্থাৎ দয়াত এব, সর্ধরাষ্ট্রেযু 
ছুঃখিতান্ অদ্ধান্ বৃদ্ধান্ তথা বালান্, নিত্যং প্রত্যহং বিভপ্তি স্ম ॥২১॥ 

সইতি। স এষ ফুধিত্রিরঃ, মৎগ্রা্ বিরাটশ্য পরিচারকঃ সন্, নিরয়ং নরকং প্রাপ্ত ইব। 

যেন হি দেবিতা দ্যৃতক্রীড়াপ্রবৃত্ত, রাজা বিরাটঃ, সভায়াম্, যুধি্টিরং কক্কং ব্রুতে কঙ্বনায়া 
আলপতি, তৃত্যব্দিতি ভাব: 1২২॥ 

ইন্জ্রেতি। সর্ধে পাধিবা রাজানঃ, সময়ে অবসরে, ইন্রপ্রশ্থে নিবসতো যন্যা ফুধি্টিরস্য, 

বলিভৃতঃ দেয়োপহারধারিণ আসন্, অদ্য সঃ, অন্যের্জনৈঃ, ভূতিং সম্পদ মিচ্ছতি ৪২৩৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
তশ্মৈ প্রব্রজ্যায় ॥১১।॥ নিষ্কঃ স্বর্ণপলং তেধাং সহত্ত্রণ ॥১২॥ রুলস হ্বর্ণপং হিরণ্যম্। 

“তম্মাদ্রজতং হিরণামশ্রজম্” ইতি শ্রুতৌ হিরণ্যশব্শ্থ রজতেহপি দর্শনাৎ। যানং গজাদি। 

যুগ্যং যুগোপেতং রথশকটাদি । অশ্বা বড়বা ॥১৩-_-২১॥ (পাঠীস্তরে) যতীনাং দশসহম্রাণি 

তপম্বী ও শ্ান্ত্রজ্ঞ সহস্র খষি সর্বপ্রকার অভীষ্টলাভে সন্তুষ্ট হইয়৷ প্রত্যহই 

ধাহার সভায় অবস্থান করিতেন ॥১০॥ | 

যুধিষ্ঠির দয়া করিয়া প্রত্যহই প্রফুল্লচিন্তে সমস্ত রাজ্যমধো দুঃখিত অন্ধ, বৃদ্ধ ও 
বালকগণের ভরণপোষণ করিতেন ॥২১।॥ 

সেই যুধিষ্টিরই এই বিরাটরাজার পরিচারক হইয়া এখন যেন নরক ভোগ 
করিতেছেন। কারণ, বিরাটরাজ! দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া সভার ৪ “কহ 
নাম ধরিয়া যুধিষ্টিরের সহিত আলাপ করেন ॥২২॥ 

ইন্দপ্রস্থে বাস করিবার সময়ে সমস্ত রাজ অবসর বুঝিয়া ধাহার উপহার লইয়া 

দাড়াইয়া থাকিতেন, সেই যুধিষ্ঠির আজ অন্য লোকদ্বারা সম্পদ্ লাভ করিবার ইচ্ছা 
করিতেছেন ॥২৩। 

(২১) অন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথাহনাথান্ হ্ষরাষ্ট্রে সর্বঘুর্গতান্। হঃ সংবিভজ্য বিনয়াদানৃশংস্কাদ- 
ঘৃথিষি়। (গর | (২২) ল এব--প্র। (২৩),'-মৃত্তার্থ, ঘণ্ত পাধিবাঃ..সোহয্তস্থাভতিম _প্র । 



পর্ববণি যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | ১৪৯ 

পাধিবাঃ পৃথিবীপালা যস্থাসন্ বশবস্তিনঃ। 
স বশে বিবশো রাজা পরেষামগ্য বর্তৃতে ॥২5॥ 
প্রতাপ্য পরথিবীং সব্খাং রশ্মিবানিব তেজসা ! 
সোহয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য সভান্তারো যুধিঠির: ॥২৫॥ 
যমুপাসত রাজানঃ সভায়ামুষিভিঃ সহ । 
তমুপাসীনম্ধান্ং পশ্টা পাণ্ডব ! পাগুবম্ ॥২১॥ 
অতদহং মহা প্রাজ্ঞ জীবিতার্থেহন্যাসংভ্রিতম্। 
্ কম্ত ন দুঃখং স্যাদ্বশ্মীতসানং নিলি ২৭1 

এজ ০৯ অত ৮ আক ও স আপ আর ৯ পপ বা বশ পাচ ক সপ সিল বাপ তি আও ৯ বউ ও ০ 

পাথিবা ইতি । পৃথিবীপাঁলাঃ পাথিবা রাজানঃ, যন্ত বশবন্তিন আসন্, অয স রাজা 
যুধিষিরঃ বিবশঃ সন্, পরেষাং বশে বর্ততে ॥২৪। 

প্রতাপ্যেতি। সোহয়ং ঘুধি্ঠিরঃ, রশ্মিব!ন্ সগ্য ইব, মোপধত্াধস্ক:, তেজসা, সর্বাং পথিবীং 

প্রতাপা, বিরাটস্ত রাজ্জ:, সভাম্ত।রঃ সভামৎ জাত ইতি শেষ: ॥২৫॥ 

যমিতি । হে পাণ্ডৰ! রাজানঃ, খধিভিঃ সহ সভায়ামুপবিষ্টং যমুপাসত | অস্ধ তং পাগুবং 

যুধিষ্ঠিরম, অন্যং বিরাটম্, উপাসীনং সেবমানং পশ্বা ৪২৬ 

অতদিতি। মহাপ্রাজ্ঞং ধন্মাত্বানঞ্চ, অতএব অতদর্, পরোপাসনায়৷ অযোগ্যং যুধিিরম্, 
জীবিতার্থে, অগ্যসংশ্রিতম্ 'ন্যমুপাসীনং দুষ্টা ক্স দুখ ন স্যাৎ ॥২৭॥ 

পথিবীপালক রাজারা ধাহার বশবর্তী ছিলেন, সেই যুধিষ্টিরই আজ বিবশ হইয়া 

পরের অধীনে অবস্থান করিতেছেন ॥১৪॥ 

এবং সেই যুধিষ্িরই স্ুধ্যের ন্যায় আপন তেজে সমগ্র পৃথিবীকে সন্তপ্চ করিয়া 

আজ বিরাটরাজার সভাসদ্ হইয়াছেন ॥২৫। 
হে পাগুনন্দন ! রাজারা খধিগণের সহিত সভায় উপবিষ্ট অবস্থায় ধাহার 

উপাসনা করিতেন, সেই যুধিষ্টিরই আজ অন্য রাজার উপাসনা করিতেছেন 

দেখুন ॥২৬॥ 

পরের উপাসনার অযোগা, মহাপ্রা্ ও ধর্মমায্বা যুধিষ্টিরকে জীবিকানির্ব্ধাহের 

জন্য অন্যের আশ্রয় লইতে দেখিয়া কাহার ছুঃখ হয় না ?0২৭। 

(২৫)... সোহয়ং বাঁজা-বা বরা ম ভা। (২৬) যমুপাসম্ভ--বা বাম ভা, ভা...বুফিতি: 

সহ। তমুপাসম্তম-ভা। ইতঃ পরম্ 'নদশ্যং সনুপাসীনং পরস্থ প্রিয়বাধিনম্। ৃষ। যুধিভ্িরং 

শোঁকো ন বিশেৎ কমসংশয্মম্ ॥ অয়ং ক্সোকোহধিকঃ-- প্র, অভ্রৈব “*--দৃষট। ঘুধিষ্ঠিরং কোপো। 

বঞ্ধতে মামসংশয়ম্ত ইতি দ্বিতীয়াদ্চপাঠঃ__বা ব রা ম। (২৭) অতদর্থং মহাতাগং জী বিতার্থে 

হি সংবৃতম্__ভা। 



১৫৩ মহাভারতে 

উপাস্তে স্ম সভায়াং যং কৃশুস্্রা বীর ! বহ্ুন্ধরা | 
তমুপাসীনমগ্ধান্ং পশ্য ভারত ! ভারতম্ ॥২৮॥ 

এবং বহুবিধৈছ্ুঃিখৈঃ গীড্যমানামনাথবহ | 

শোকমাগরমধ্যস্থাং কিং মাং ভীম ! ন পশ্যসি ॥২৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
কীচকবধে দ্রৌপদীবিলাপো নাম যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ও শত ক 2 ড ও ১ ও 2045 9 2১৮৬ ও ভর করব ও ৬ ৪ জজ পভ হজ পল জর করবা কন ও সাজ জিি কত সজ জজ এজ জিভ ত৮ ৩ * দত জা 2৭৭০৬ ৩৪৮ এ ক ভু জ জ কও গত ওকি পুজ এ জপ্জেগ্পি জজ সঞ্জু কজপাঞজডাপগকতকগাপাজঞক তাজ গজ ভজন রসি জল ডক জারা ডে জনি এ পপ পল 

উপেতি। হেবীর! ভারত । কৃৎক্স] সর্ধ্বা, বন্ুদ্ধরা বন্ুদ্ধরাস্থো লোকঃ সভায়ামুপবিষ্টং 

যমুপাস্তে ম্ম, অদ্য তং ভারতং যুধিষ্টিরমূ, অন্যমুপাসীনং পশ্য ॥২৮। 
এবমিতি। হে ভীম! অনাথবৎ অনাথাং নারীমিব, এবমীদৃশৈর্বুবিধৈছু £খৈঃ পীভ্যমানাম্, 

অভএৰ শোকসাগরমধ্যস্থাং মাং কিং ন পশ্সি ॥২৯॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং 
মহাঁভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি কীচকবধে ষোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 1০॥ 

3২ 

ভারতভাবদীপঃ 
বিভর্তীতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥১৪॥ আনৃশংস্তাং অনৈষ্ুধ্যম্, অনুক্রেশং দয়াম্ ॥২--২১॥ নিরয়ং পারতস্ত্যম 
॥২২॥ কক্ধোহহমিতি যুধিঠিরো ব্ুতে ৷ কক্বব্রতযুধিির ইতি পাঠে কক্কব্রতশ্চাসৌ যুধিষ্তিরশ্চেতি 

সমাসঃ ॥২৩--২৮1 সদশ্তং সভাস্দম ॥২৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধবণি নলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যোড়শোহধ্যায়ঃ ॥১৭। 

বীর! ভরতনন্দন ! সভায় উপবিষ্ট অবস্থায় সমগ্র পৃথিবী ধাহার উপাসনা 
করিত, সেই যুধিচির আজ অন্তের উপাসন! করিতেছেন-__দেখুন ॥২৮। 

মধ্যমপাগ্ডব! অনাথ নারীর নায় এই জাতীয় নানাবিধ ছুংখে গীড়িতা ও 

শোকসাগরমধ্যবত্তিনী অবস্থায় আমাকে কি দেখিতেছেন,ন। ?” ॥২৯॥ 
সাপ কি বউ ৩ 

(২৮)..*তমুপাসীনমন্তশ্ত পশ্তট ভারত! পাণ্ুবনম্-ভা। * “**'স্ঠদশোহধ্যায়১--ভা। 

*অষ্টাদশোহ্ধ্যায়+--প্র.বা। বরা ম। 



সগ্ুদশোহধ্যায়ঃ | 

ঠক 

দ্রৌপছ্যবাচ। 
ইদন্ত ছুঃখং কৌন্তেয়! মযাসহং নিবোধ তৎ। 
ন মেহত্যসুয়া কর্তব্য। ছুংখাদেতদ্ব্রবীমাহম্ ॥১॥ 
সুদকন্্রণি হীনে ত্বমসমে ভরতর্ষভ ! | 
ঞ্রবন্ মে বলবো নাম তেন মে শুধ্তে মনও ॥২। 

যদা মহানসে সিদ্ধে বিরাটমুপতিষ্উসি | 
ক্রুবাণে! বল্লবঃ সুদস্তদা সীদতি মে মনঃ ॥৩॥ 
যদা প্রহ্ষটঃ সম্রাট ত্বাং সংযোধয়তি কুপ্তরৈঃ। 
হসন্ত্যন্তঃপুরে নাধ্যে। মম তদ্িজতে মন ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

ইদমিতি। হে কৌন্তেয়! তদন্ত ছুখং মম অসহাং নিধোধ জানীহি। মে মমোপরি, তব 
অভ্যন্থয়া ন কর্তব্যা। যেন খন্বহং দুখোর্ধেবৈতদ্ব্রবীমি 8১ 

সুর্দেতি। হে ভরতর্ষভ ! ত্বম, হীনে নিকুষ্টে, অসমে অযে।গো, স্থদকম্রণি পাচককাধ্যে 

তৎকরণসময়ে, মে বল্লবে! নামেতি ক্রথন্ বর্তসে। তেন মে মনঃ দুঃখানলেন শ্তষ্কতে ॥২$ 

যদেতি। মহানসে পাকস্থানে, সিদ্ধে চান্নে, যদ তম, অহং বল্পবো নাম হুদঃ পাচক ইতি 

কবন্ সন, বিরাটমুপতিষ্ঠসি তদ্দানেন উপাদ্্সে, ত্দ! মে মনঃ সীদতি 1৩। 
১৬ এপ ও পথ» ৫৮৮ আপ ০০ সপ্ন সপ ৩৭ ৮০০ কলির পাশা ০ 

ত্রৌপদী বলিলেন-_“কুস্তীনন্দন | আপনি আমার এই দুখেগুলিকে ৩ অসহা 
বলিয়াই মনে করুন ; কিন্তু আপনি আমার উপরে দোষারোপ করিবেন না। কারণ, 

আমি ছুঃখবশতই ইহা বলিতেছি ॥১। 

ভরতশ্লেষ্ঠ ! নিকৃষ্ট এবং আপনার পক্ষে অযোগ্য পান্সকাধ্য করিবার সময়ে 
আপনি যে আপনার নাম “বল্পব' বলিয়। থাকেন, তাহাতে আমার মন শুকাইয়া 

যায় ॥২॥ 

পাকগৃহে পাক নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, আপনি যখন তাহ। দিবার সময়ে বিরাট- 

রাজার উপাসনা করেন এবং আমি পাচক, আমার নাম বিল্লব এই কথা বলেন, 

তখন আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥৩॥ 

(১) ইদন্ত মে মহদ্ছুঃংখং ষ প্রবক্ষ্যামি ভাত 1--বা ব রা ম ভান তেহভ্যঙ্থয়া-ভা। 

(২). ক্রবন্ বল্বঙ্জাতীয়ঃ কম্ত শোকং ন বর্ধয়েঃপ্র বান রান। ইতঃ পরম্ নুপকারং বিরাটিম্ত 

বল্পবং ত্বাং বিদুর্জনাঃ। প্রেম্ত্বং সমশ্প্রাঞ্ত, ততো ছুঃখতরং স্থ কিম॥' উত্তগ্রায়ার্থোধয়ং 

ক্সোকোহধিকঃ_ প্র বাব রা ম। (৩).সিদ্ধং বিরাটমুপতিষ্টসে-_ভা। 



১৫২ মহাভারতে বিরাট- 

শারদ লৈর্মহিষৈঃ সিংহৈরগারে যুধ্যসে যদ! । 
কৈকেষ্যাং প্রেক্ষমাণায়াং তদা মে কশ্মলো ভবেশ ॥৫॥ 

প্রেক্ষাঃ সন্মগতাশ্চাপি কৈকেয়ী তাং জ্ত্িয়োহবদশ্ু | 
প্রেক্ষ্য মামনবগ্াঙ্গী কশ্মলোপহতামিব ॥৬॥ 

স্নেহাশ সংবাসজান্মন্তে সুদমেষা শুচিন্মিতা । 

যুধ্যমানং মহাবীর্ষ্যৈরিমং সমনুশোচতি ॥৭॥ 

যদেতি। প্রহৃষ্ট: সম্রাট রাজ! বিরাটঃ, যদা ত্বাম অন্তঃপুরে কুঞ্জনৈরহস্তিভিঃ সহ সংযোধয়তি, 

নার্ধ্যশ্চ তন্যই] হসন্ডি ; তদা তু মম মনঃ, ত্বদ্বিপদাশঙ্কয়] উদ্ধিজতে ॥৪1 

শার্দ্লৈরিতি | যদা ত্বম, কৈকেয্যাং হুদেষ্ণায়াং প্রেক্ষমাণীয়াং সত্যাম, অগারে পশ্ত- 

গৃহাভ্যস্তরে, শার্দ,লৈর্যাৈঃ মহিষৈ: সিংহৈশ্চ সহ বুধ্যসেঃ তদা মে কশ্পলো মোহো ভবেৎ, 

তছ্িপদাশঙ্কাবশাদেবেতি ভাব: | “কশ্মলো মোহ উচ্যতে” ইত্যনেকার্থধবনিমঞ্জরী ॥৫ 

প্রেক্ষ। ইতি। অনবস্যাঙ্গী কৈকেয়ী স্থদেষ্তা, মাম্, কশ্মলেন মোহেন উপহতাং তাড়িতামিব 

প্রেক্ষ্য, তাঃ, প্রেক্ষাঃ শার্দ'লাদিভি: সহ তব যুদ্ধ' পশ্থস্তীঃ ত্যুদ্ধদর্শনায় চত্বরমবতরস্তীরিত্যর্থ:, 
সন্পগতাঃ গৃহাদেব তদভর্্ীশ্চাপি স্ত্িয়ং অবদৎ ॥৬। 

ন্লেহাদিতি। শুচিন্মিতা এষা সৈরি্ধী, সংবাসজাৎ একক্র বাসজাতাৎ ম্রেহাৎ্ মহাবীর্ধ্যৈ 
শার্দুলাদিভিঃ সহ যুধ্যমীনমিমং সুদং বল্লবং সমন্থুশোচতীতি মন্ত্ে ॥৭। 

রাজ গ্রহ্ন্ট হইয়া অস্তঃপুরে যাইয়া হস্তিগণের সহিত আপনাছারা যুদ্ধ করান 
এবং তাহা দেখিয়া নারীগণ হাসিতে থাকে, তখন আপনার বিপদের আশঙ্কায় 

আমার মন উদ্বিগ্ন হয় ॥8॥ 
আপনি যখন স্তুদেষ্তার দৃষ্টিপথে পশুশালার ভিতরে ব্যান, মহিষ ও সিংহগণের 

সহিত যুদ্ধ করেন, তখন আপনার বিপদের আশঙ্কায় আমার মোহ উপস্থিত হয় 8৫1 
তখন অনিন্দ্যসুন্রী স্থদেষ্চা আমাকে উদ্ছেগে মৃচ্ছিতপ্রায়! দেখিয়া, যুদ্ধদর্শনের 

জন্য চত্বরাগত এবং গৃহস্থিত সেই নারীদিগকে বলেন-_-॥৬॥ 

“এই নিশ্মল মৃহ্হাসিনী সৈরিক্ত্রী একত্র বাসজাত স্েহবশতই মহাবল ব্যান্র- 
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে এই বল্পবের বিষয়ে শোক করিতে থাকে, ইহা 
আমি মনে করি ॥৭॥ 

(৫) কৈকেয্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ."*ব! বরা মভা। (৬) তত উশ্বায় কৈকেয়ী সর্বাস্তাঃ 

প্রত্যভাফত। প্ররেন্তাঃ সমুখিতাশ্চাপি কৈকেয়ীং তাঃ স্বিয়োইক্রবন্। প্রেক্ষ্য মামনবন্তাঙ্গীম্-_ 

বাব রা য, প্রেক্ষ্য তে উখিতা বাপি--ভা। (৭) ন্েহাৎ সংবাসজান্শ্মাৎ***যোধ্যমানম্_ 
বাব রা ম ভা,*'সমন্থশোচতে-সভা | 
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কল্যাণরূপা! সৈরিক্ধী বল্পবশ্চাতিশ্নম্দরং | 
্ত্রীগাং চিত্তস্ত ছুজ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ ॥৮॥ 
সৈরিন্ধী প্রিয়সংবাসান্নিত্যং করুণবাদিনী | 
অস্মিন্ রাজকুলে চেমৌ তুল্যকালনিবাসিনো ॥৯॥ 
ইতি ব্রবাণ! বাক্যানি স! মাং নিত্যমথেদয় 
ক্রুধ্যন্তীং মাঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য সমশক্কত মাং ত্বয়ি ॥১০॥ 

ত০০৩০১৩০-৩১৩৩৬৩১৩৩৩৩৩৩২২এ ০ম ৮৩১৬০০০১৯৩৩ 

ভারতকৌমুদী 

কল্যাণেতি । সৈরিষ্বী কল্াযাণরূপা স্থন্দরারুতি:, বল্লবশ্চ অতিমুম্দরঃ | অতো বল্লবং 

প্রতি সৈরিদ্ধ্যা অন্ুরাগঃ সম্ভবতোবেতি ভাবঃ | কিন্ধ স্্বীণাং চিত্বুং দুজরগেম। অতো মম 

ভ্রমোহুপি ভবিতুমর্হৃতীত্যাশয়ঃ ৷ তথাপীমৌ যুকরূপো যোগ্যাকাবরো মে মতৌ 1৮ 
সৈরিস্কীতি । সৈরিদ্ধী, প্রিয়সংবাসাৎ গীতিকরসহবাসাচ্ধেতোঃ, নিত্য সর্বদৈব, 

করুণবাদিনী ইঈদ্ুশযুদ্ধকালে বল্পবং প্রতি সদয়ভাষিণী বর্ততে। ইমৌ সৈরিষ্জীবল্লবৌ চ, 
অন্যিন রাজকুলে তুল্যকালনিবাসিনৌ । অত: সম্তভবত্যপি অনয়োরন্তেগ্তাগরাগ হুতি ভাঁবঃ ৪৯ 

ইতীতি। সা কৈকেয়ী, ইতি ঈদুশানি বাকানি ক্রবাণা সতী, নিতাষের মাম, অথেদয়ৎ, 

তথা মাং ক্রুধাস্তীং সংপ্রেক্ষ্য ত্বয়ি মাম্ অনুরক্ততয়া সমশস্কত চ ৪১০৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

ইদমিতি ॥১॥ হীনে নীচে, অসমে বিষমে ॥২--৮$ প্রিয়সংবাসাৎ প্রিয় 

ভীমসেনম্ত সংবাসঃ সহবাস: সন্বন্ধস্তম্মাৎ, তশ্যিন হল্তযাদিভিং সহ যোধ্যমানে সতি করুণ- 

আর সৈরিক্ত্রীও সুন্দরী, বল্লবও অতিন্থন্দর ₹ কিন্তু স্্রীলোকদের মন বুঝা তুর । 

তবে আমার ধারণা এই যে, ইহাদের রূপ পরস্পর যোগ্য ॥৮॥ 
এবং একান্র প্রিয়বাসবশতঃ সৈরিক্ক্রী সর্বদাই বল্লবের প্রতি সদয় বাক্য বলিয়া 

থাকে । আর এক কথা ইহার! ছুই জনই এক সময়ে আসিয়া এই রাজবাড়ীতে 

বাস করিতেছে” ॥৯। 

সৃদেষ্কা এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিয়া সর্বদাই আমাকে খিল্প করেন এবং 

তখন আমাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়' আপনার প্রতি আমাকে অনুরাগিণী বলিয়াই 

আশঙ্কা করেন 78১০৪ 

(৮...চিত্তন্ধ বিজেয়ম--ভা। (৯).-প্রিয়সংবাদা_ প্র,--প্রিয়সংবাসা নিত্যং করুণবেদিনী-_- 

ভা। (১০). নিত্যমভর্জয়ৎ_ বা ব রা ম,*-'নিত্যমবেক্ষতি। কুধ্যন্তীঞক ততঃ প্রেক্ষয সসাশঙ্ষেধতি 

মামিতি--ভা। 

বিরাট-২* (১২) 



১৫৪ মহাভারতে বিরাট- 

তশ্যাষেবং ব্রুবস্ত্যাস্ত হুঃখং মাং মহদাবিশত | 
শোকে যৌধিষ্ঠিরে মগ্রা নাহং জীবিতুমুৎ্সহে ॥১১॥ 
যঃ স দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ স্র্পাংশ্চৈকরথোহ্জয়ৎ। 
সোহয়ং রাজ্জঞে৷ বিরাটস্ত কন্যানাং নর্তকো যুবা ॥১২॥ 
যোহতর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসমূ। 

সোহস্তঃপুরগতঃ পার্থ, কূপেহগ্রিরিব সংরৃতঃ ॥১৩॥ 

যম্মাহ়েমমিত্রাণাং সদৈব পুরুষর্ষভাৎ । 
সলোকপরিভূতেন বেশেনাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪॥ 

যস্ জ্যাক্ষেপকঠিনৌ বাহু পরিঘসন্সিভে | 
স শঙ্ঘপরিপুর্ণাভ্যাং শোচন্নাস্তে ধনগ্য়ঃ ॥১৫॥ 

কক ড ৬৬ রড ০০ এও ৮ ত ৪5855 ও বা ঢ ওল ও উড ৩৪ ৮০ ৪ জজ ৪ জজ ও 00205 2580৩ ৩000৩5৮৮৮৬৮ ০৪৩৪ ৪৪৪৩৮৮৪৮০৪৫ ৬৩৩এ ৪৪৩৪ দত ড 8589 6৪ চি %৪৫ ৮৮৫৪৪ ডড/৪৭৪৬৫১৫১৩ ডর ডা ডরও জজ 

তশ্ামিতি। তশ্তাং হদেষ্কায়াম্ এবং ক্রবস্ত্যাং সত্যাম্্, নকারলোপাভাব আর্ধঃ, মহদ্ছুঃখং 

মামাবিশখ। অতএবাহং যৌধিষ্িরে যুধিষ্টিরকতে শোকে মগ্না সতী জীবিতুং নোৎসহে ন 
শরুোমি ॥১১॥ 

ইদানীমঞ্ছুনৎ শোচতি--য ইতি'। যঃ স একরথ এব দেবান্ মন্স্তাংস্চ সর্পাংশ্চ দিথিজয়কালে 

অজয়ৎ, সোহয়ং যুব! ধনগয়ঃ বিরাটন্ত রাজ: কন্যানাং নর্তকঃ সংবৃত্তঃ ॥১২। 
যইতি। অযেয়াত্মা অজেয়ন্বভাবো যঃ, খাগ্বে বনে, জাতবেদসমগ্রিমতর্পয়ৎ্ স পার্ধোহজ্ঞুন: 

অস্ত:পুরগতঃ সন্, কৃপে অগ্নিরিব, সংবৃতো। গুধঃ স্থিতঃ ॥১৩॥ 
যম্মা্দিতি। যন্াৎ পুরুধর্ষভাৎ সদৈব অমিত্রাণাং শত্রণাং ভয়ং জায়তে $ স্ ধনঞ্নয় ইদানীং 

লোকৈঃ পরিভূতেন নিন্দিতেন, বেশেন ক্লীববেশেন আস্তে ॥১৪॥ 

তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলে, আমার গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয় ; ন্মুতরাং 

যুধিষ্টিরকৃত শোকসাগরে মগ্ন হইয়াই আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি 
না ॥১১। 

তা'র পর, সেই যিনি একমাত্র রথে দেবগণ, মনুষ্যগণ ও নাগগণকে জয় করিয়া- 

ছিলেন, সেই যুবা অজ্জুন এখন বিরাটরাজার কন্তাগণের নৃত্যশিক্ষক হইয়াছেন ॥১২॥ 
যে অজ্ঞেয়ম্বভাব পুরুষ খাগুববনে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই 

অর্জুন এখন অস্তঃপুরে থাকিয়া কৃপে অগ্নির ম্যায় গুপ্ত রহিয়াছেন ॥১৫॥ 
যে পুরুষশ্রেষ্ঠ হইতে সর্ব্বদাই শত্রগণের ভয় হইয়া থাকে, সেই অঙ্জুন এখন 

লোকনিন্দিত নপুংসকবেশে রহিয়াছেন ॥১৪॥ 

(১১) প্রথমাদ্ধাৎ পরম্ “ত্যয্যেবং নিরয়ং প্রাপ্তে ভীমে ভীমপরাক্রমে' ইত্যর্মমধিকং_ প্র 
বাবরাম। (১৬) যন্ত জ্যাক্ষেপবিহিতৌ বাহু পরিঘসম্মতৌ--ভা । 
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যস্ জ্যাতলনির্ধোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ | 
জ্িয়ো গীতম্বনং তন্ত যুদিতাঃ পঙুযুপাসতে 1১৬॥ 
কিরীটং সূর্য্যসঙ্কাশং যস্ত মুদ্ধন্যশোভত | 
বেনীবিকৃতকেশান্তঃ সোহয়মান্তে ধনগয়ঃ ॥১৭॥ 

তং বেণীকৃতকেশান্তং ভীমধনানমজ্জুনম্। 

কন্যাপরিরূতং দৃষ্ট। ভীম ! সীদতি মে মনঃ ॥১৮ 

যস্মিন্স্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি মহাত্বনি | 

আধারঃ সর্বববিগ্যানাং স ধারয়তি কুগুলে ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যস্তেতি। পরিঘসঙ্লিভৌ পরিধঘান্ত্রুলাদৃঢদীর্ঘো যন্ত্র বাহ্, জ্যাক্ষেপেণ ধনু পরঘ্ষণেন কঠিনৌ 

কঠিনত্বচৌ জাতো৷ ; স ধনঞয় ইদানীং শঙ্ঘপরিপূর্ণাভ্যাং শম্ঘবলয়সমূহপিছিতকিণাভ্যাং তাত্যামেব 
বাহুভ্যাং শোচন্নান্তে ॥১৫। 

যস্্েতি। যশ্ত জ্যাতলনির্ধোষাৎ ধন্তগড শব শত্রবঃ সমকম্পন্ত, ৩5 গীতন্বনম্, গ্ত্রিয়ো 

মুদিতা হষ্টাঃ সত্য: পযুঠপাসতে ইদানীং সাদরং শৃথস্তি ॥১৬। 

কিরীটমিতি। যন্ত মৃদ্ধনি হ্যসঙ্কাশং কিরীটমশোভত, সোহয়ং ধনঞয়ঃ, বেণ্যা বেণীবন্ধনেন 

বিরৃতাঃ কেশাস্ত] যশ) স তাদৃশঃ সন্গান্তে ॥১৭॥ 
তমিতি। হে ভীম! ভীমধন্থানং ভয়ঙ্করকোদপ্তং তমজ্ছুনম্, বেণীরুতাঃ কেশাস্তা যস্ট 

তম্, কন্তাপরিবৃতঞ্চ দৃষ্ট? স্থিতায়া মে মনঃ সীদতি অবসম্নং ভবতি 8১৮। 

যন্দিক্সিতি। যশ্ছিন্ মহাত্বনি, সমস্তানি দিব্যানি শ্বগীয়াণি অগ্ত্াণি সন্ভি, সর্বববিদ্ভানামাধারঃ 

সোহজ্জুন ইদানীং স্ত্রীধারণীয়ে কুগুলে ধারয়তি ॥১৯॥ 
পপ পপ পপ পপ 

পপ 

ধাহার পরিঘতুল্য বান্থযুগল ধনুর গুণঘধণে কঠিন হইয়া গিয়াছে, সেই অঞ্জুন 

এখন সেই বাঁহুযুগলকে শঙ্খবলয়সমূহে আবৃত করিয়া আপন অবস্থার শোক করিতে 

থাকিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১৫॥ 

শত্রর! ধাহার জ্যানির্ধোষ শুনিয়। কম্পিত হইত, এখন আত্রীলোকের। আনন্দিত 

হইয়া তাহার গীতধ্বনি শ্রবণ করে ॥১৬॥ 

ধাহার মস্তকে নৃধ্যের স্তায় উজ্জ্রল কিরীট শোভা পাইত, এখন সেই অঞ্জুন 

বেণীদ্বারা কেশসমূহকে বিকৃত করিয়া অবস্থান করেন ॥১৭ 

মধ্যমপাগ্ডব ! ভীমধস্ব। অর্জুনকে বেশীকৃতকেশ এবং কল্ঠাপরিবেছিত দেখিয়া 

আমার মন অবসন্গ হইয়া পড়ে ৪১৮1 
টির 

555
 

শোচন্রান্তে ধনগ্রয়ঃ_ভা। (১৮) অয়ং ক্সোকঃ ভা নান্তি | (১৯) সর্ববসত্বাকরঃ শ্রীমান্ সর্ববিভাহ্ 

নিশ্চিত: _ভ1। | 



১৫৬ মহাভারতে বিন্বাট- 

যস্ত রাজসহতআ্রাণি তেজলাহপ্রতিষানি বৈ | 

সমরে নাভ্যবর্তম্ত বেলামিব মহার্ণবাঃ ॥২০॥ 

সোহয়ং রাজ্জঞে৷ বিরাটস্ত কন্যানাং নর্তকো যুবা। 
আস্তে বেশপ্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারকঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্) 

যন্য স্ম রথঘোষেণ সমকম্পত মেদিনী | 
সপর্ববতবনদ্বীপা সহস্থাবরজঙ্গম! ॥২২॥ 

যন্মিন জাতে মহাভাগে কুস্ত্যাঃ শোকো ব্যনশ্টাত | 
স শোচয়তি মামগ্য ভীমসেন ! তবানুজঃ ॥২৩॥ (যুগ্কম্) 
ভূষিতং তমলঙ্কারৈঃ কুণ্ডলৈঃ পরিহাটকৈঃ | 
কন্বুপাণিং সমায়ান্তং দৃষ্ট। সীদতি মে মনঃ ॥২৪। 

শপ ও জলজ জগত ও পশ ক জন তকসপল বশ উপ ৬লজ্রজসপ ৮৩০ ০৬৯ পশপশ শত শশি পপ পপি পপ পাপা অপ আজ আজিজ ত পপি তাস ও জে জপ ৬ জজ জজ উজ এ ও 

যন্যেতি । মহার্ণবা বেলাং তীরমিব, তেজসা অপ্রতিমানি নিরুপমানি রাজসহল্রাণি, যন্য 

সমবে, নাভ্যবর্তন্ত নাভ্যাগচ্ছন্, সোহয়ং যুব! অঞ্জুনঃ, বেশেন ক্লীববেশেন প্রতিচ্ছন্ধ আবৃতম্বরূপ:, 

কন্যানাং পরিচারকঃ, বিরাটশ্ু রাজ: কন্যানাং নত্কো' নৃত্যশিক্ষকশ্চ সন্ আস্তে ॥২০--২১৪ 

যস্তেতি। পর্বতৈর্বনৈদ্ীপৈশ্চ সহেতি সপর্ববতবনহ্থীপা, স্থাবরৈর্জ্গমৈশ্চ প্রীণিভিঃ সহেতি 
সহস্থাবরজঙ্গম! চ মেদিনী, যন্ত রখঘোষেণ সমকম্পত। ন্মেতি পাদপুরণে । তথা যন্মিন্ মহাভাগে 

জাতে সতি, কুস্ত্যা দেব্যাঃ শোকে ব্যনশ্ঠাত, হে ভীমসেন ! সতৰ অনুজোহঞ্জুনঃ, অদ্য মাং 
শোচয়তি ন্বাবস্থাপ্রদর্শনেন শোকং কারয়তি ॥২২--২৩॥ 

যে মহাত্মার নিকটে স্বগীয় সমস্ত অস্ত্র রহিয়াছে, সর্ধবিগ্ঠার আধার সেই 

অর্জুন এখন স্ত্রীধার্য্য কুগ্তলযুগল ধারণ করিতেছেন ॥১৯॥ 
সমুদ্র যেমন তীর অভিমুখে যায় না, সেইরূপ তেজ্ে অতুলনীয় সহস্র সহস্র 

রাজাও ধাহার যুদ্ধে সম্মুখীন হইতেন না, সেই যুবক অর্জুন এখন নপুংসকের বেশে 

আবৃত থাকিয়া, কন্যাগণের পরিচারক হইয়া, বিরাটরাঁজার কন্যারদিগের নৃত্যশিক্ষক 

হইয়াছেন ॥২*-_২১ 

পর্বত, বন ও দ্বীপের সহিত এবং স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের সহিত সমগ্র 

পৃথিবী ধাহার রথের শব্দে কম্পিত হইত এবং যে মহাত্মা জন্মিলে, কুস্তীদেবীর শোক 

বিনষ্ট হইয়াছিল, মধ্যমপাগ্র ! আপনার কনিষ্টভ্রাতা সেই অর্জন আজ আমার 
শোক জম্মাইতেছেন ॥২২--২৩। ূ 

(২৯) যংম্ম রাজ--ভা১**'মহার্ণবঃ-_বাববাম। (২১)**বিরাটশ্য কি্করঃ সমুপস্থিতঃ। 

আস্তে বেষপরিচ্ছন্নঃ প্ঠ দৈববিপধ্যয়ম--ভা। (২২)-**কম্পতীৰ বহ্ন্ধরা-_ভা১**'সপর্বতবনা 
ভীম!-বা বরা ম ভা। (২৩)..স শোকক়তি--ভা। (২৪). কুগুলৈরপশোভিতম। 
বেত্রপাণিম্--ভা। 



পর্ববণি সপ্ডদশোহধ্যায়ঃ | ১৫৭ 

যস্থয নাস্তি সমো বাধ্যে কশ্চিদু ব্যাং ধনুর্ধর 
সোহগ্য কম্যাপরিৰৃতো গায়ঙ্নান্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥২৫। 
ধশ্মে সত্যে চ শোধ্যে চ জীবলোকম্ত সম্মতম্। 
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট1 সীদতি মে মনঃ 1২৬। 
যদ হোনং পরিরৃতং কন্যাতির্র্বরূপিণমূ । 
প্রতিম্বমিব মাতঙ্গং পরিকীর্ণং করেগুভিঃ 1২৭। 
মণ্স্মর্থপতিং পার্থং বিরাটং সমুপাশ্রিতমৃ। 
পশ্যামি তৃষ্যমধ্যস্থং দৃশো নশ্যান্তি মে তদা ॥২৮॥ (যুখকম্) 

ভারতকৌমুদী 

ভূবিতমিতি। কুগুলৈঃ, পরিহাটকৈঃ পূর্বববন্ধাখ্যানা কেমুরৈই, অগ্যৈরলক্কাবৈশ্চ ভূষিতষ্ 
কন্ুপাণিং শঙ্খবলয়াবৃতহস্তম্, তমজ্জুনং সমায়াস্তং দুষ্ট মে মন: সীদততি ॥২৪৪ 

যন্তেতি । বীধ্যে যন্থা সমঃ সমান:, ক শ্চিহুদ্ধরোহপি উর্ববাং পৃথিবাং নান্তি ; অদ্ স 

ধনঞ্রয়ঃ) কন্যাপরিবুতো গায়ন্, আস্তে অবতিষ্ঠতে ॥২৫। 

ধণ্ম ইতি। ধন্দে সত্যে চ শৌধ্যে চ বিষয়ে, জীবলোকল্য সম্মত তত্বত্তয়া অভিমতম, অথ 
চেদানীং স্ীবেশেন বিকৃতম্, পাথমঞ্জুনং দৃষ্ট1 যে মনঃ সীদতি ৪২৬ 

যর্দেতি। যদা হি দেবন্ধপিণযেনং পাথমঞ্জুনম্, করেণুভির্ন্ভিনীভিঃ, পরিকীণং পরিবেষিতম্, 

প্রভিন্ং টা মাতঙ্গং হস্তিনমিব, বিটি 5 চাদর রনী 

দৃষ্টয়ো নশ্যন্তি, ছুঃখেন না গমাদিতি ভাবঃ ॥২৭_:২৮॥ 

ভারতভাবদী পঃ 

বাদিনী দীনবাপিনী ভবতি। সংবাসমেবাহ--অন্যিজিতি ৮৯১০৪ লিরগং হখম্ 

॥১১_১৩। লোকে পরিভূঙেন শিন্দিতেন ৪১৪৪ শব্ধপরিপূর্ণাভযাং বাহভ্যাম্॥ ৫-১৪। 

স্পটম আকলয়িতুং যমিতি শেষঃ। যস্তেত্পি পঠগি। অপ্রতিদ: ডি চ্েটঃ ॥,* _ ২৭॥ 
1৯ ও পপ গা ১০র ৮ ২ ১৩ সপ পপ পা পাও ও উাাপপসক্ 5 পি 4 শত পল পা. ৯ পপ পপ» ২ 

কুণগুল, কেযুর ও অন্যান্য মলঙ্কারে অলঙ্কঠ এবং শঙ্খবলয়ে আবুত হস্ত পে 

অজ্ঞুনকে আসিতে দেখিয়া আমার মন অনসন হইয়া পড় ॥২৯॥ 

বলে ধাহার তুল্য কোন ধনুদ্ধির পুথিবীতে নাহ, আজ সেহ অঞ্জুন কল্যাগণে 

পরিবেষ্টিত হইয়া গান করতঃ অবস্থান করিনেছেন 85৫7 

ধর্ম, সত্য ও শৌধ্যবিষয়ে সমস্ত লোকে? অভিমত, অথ? এখন স্্ীবেশে বিকৃত 

অর্জুনকে দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥১ ১৪ 

আমি যখন হস্তিনীপরিবেষ্িত মদত্রাবী হস্তার ন্যায় এই দেবনুত্তি অর্জুনকে 

(২৬).,'জীবলোকফণ্ত সম্মত; - তা। (১৭) যদ পুনঃ পরিস্ৃতম্-"সদ্বেরসং হখা মত্তম--তা। 

(২). হিষ্বাটং লহূপন্থিতহ-স্য! হ রাজ ভা।..'দিশো মনি স্পা । 



১৫৮ মহাভারতে বিরাট- 

নৃনমার্য্যো ন জানাতি কৃচ্ছং প্রাপ্তং ধনগ্য়ম্। 
অনহ্বেষপ্রচ্ছন্নং ভম্মচ্ছমিবানলম্ ॥২৯॥ 
তথা দৃষ্ট যবীয়াংসং সহদেবং গবাং পতিমৃ। 
গোপালবেশমায়ান্তং পাণুভূতাশ্মি ভারত ! ॥৩০।॥ 

সহদেবন্ত বৃত্তানি চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ 
ন নিদ্রোমুপগচ্ছামি ভীমসেন ! কুতো রতিম্ ॥৩১॥ 

দুয়ামি ভরতশ্রেষ্টং দৃষ্ট। তে ভ্রাতরং প্রিয়ম্। 
গোষু গোর্ষসঙ্কাশং মত্গ্েনাভিনিবেশিতম্ ৩২ 

ভারতকৌমুদী 
নূনমিতি। আধ্যো ভবান্, ভন্মচ্ছন্নমনলমিব, অনর্ৃবেষেণ অযোগ্যক্লীববেশেন প্রচ্ছম্ম্ 

আবৃতম্বরূপং ধনঞয়ম্, রুচ্ছুমীদৃশং কষ্টং প্রাপ্তং নূনং ন জানাতি ॥২৯। 

ছুঃখাকুলতয় ক্রমমুল্লজ্ঘ্য নকুলাৎ প্রাক সহদেবং শোচতি--তথেতি । তথা, হে ভারত! 

যবীয়াংসং কনিষ্ঠম, গবাং বাচাং পতিং বাগ্সিনমিত্যর্থঃ সহদেবম্, গোপালবেশমায়াস্তং দুষ্ট] 

পাঁওুভূত! ছুখেন রক্তশোষাৎ পাণুবর্ণা অন্মি ॥৩০। 

সহেতি। হে ভীমসেন ! সহর্দেবস্ত বৃতানি কাধ্যাণি পুনঃ পুনশ্চিন্তয়ন্তী অহম্, নিন্রাং 

নোপগচ্ছামি, দুঃখক্ষোভাৎ রতিং চিত্তবিনোদনস্ত কৃত: ॥৩১॥ 

দুয়ামীতি। গোবৃষসক্কাশং মহাবৃষততুল্যং বলবন্তম, তে তব প্রিক্নং ভ্রাতরং ভরতশরেষ্টং 

প্রকরণাৎ সহদেবম্, মতসশ্যেন মত্স্তরাজেন, গোষু গোপবীক্ষার্দিকাধ্যযেষু, অভিনিবেশিতং ব্যাপারিতং 

দৃ্।, অহং দুয়ামি দূয়ে সম্তপ্তো ভবামি ॥৩২। 

কম্যাগণে পরিবেষ্টিত এবং বাচ্যন্ত্রসূহের মধ্যবন্তী অবস্থায় ধনপতি মংস্যরাজ 
বিরাটের উপাসন৷ করিতে দেখি, তখন আমার দৃষ্টি লোপ পাইয়া যায় ॥২৭-__২৮। 

ভম্মাবৃত অগ্নির ন্যায় অযোগ্যবেশে আবৃত থাকিয়া অজ্ঞুন যে এইরূপ কষ্ট 

পাইতেছেন, নিশ্চয়ই আপনি তাহ! জানেন না ॥২৯॥ 

এবং ভরতনন্দন ! আপনাদের সর্বকনিষ্ঠ বাগ্মী সহদেবকে গোপবেশে আসিতে 

দেখিয়া আমি পাুবর্ণ হইয়া পড়ি ॥৩০॥ 
মধ্যমপাগ্ডুব! আমি সহদেবের কাঁধ্যসমূহ বার ঝার চিন্তা করিয়া নিদ্রা যাইতে 

পারি না, তাহাতে মনের আরাম আর পাইব কি করিয়া ॥৩১॥ 

(২৯)-০গোষু। গোবেষমায়াস্তম্-_বা ব. ব্রা ম.. “অজাতশক্রং কৌরব্যং মগ্ন | তদবলম_ 

প্রবাবরাম। (৩০)*গোষু গোবুন্দমায়াস্তং স্থাণুভূতান্ি ভারত 1--ভা। (৩১), 

নিজ্রামধিগচ্ছামি-_বা..'ন নিদ্রামভিগচ্ছামি'"রা ম ভা,***ভীমসেন ! কথঞন--তা। রঃ 

পরম্ “ন বিন্দামি মহাবাহো! ! সহদেবস্ দুঙ্কৃতম্। যন্মিম্নেবংবিধং দুঃখং প্রাপ্র-্রাৎ্ সত্যবিক্রম: ॥" 

অয়ং কেবলসহদেবমান্রপরঃ ক্লোকোহধিকঃ প্র বাবরাম। 



পর্ব সপ্ডদশোহধ্যায়ঃ ১৫৯ 

২ রক্তনেপধ্যং গোপালানাং পুরোগমম্ । 

বিরাটমভিনন্দস্তমথ মে ভবতি জ্বর ॥৩৩॥ 

সহদেবং হি মে বীরং নিত্যমাধ্য্যা প্রশংসতি | 
মহাভিজনসম্পন্নঃ শীলবান্ বৃত্তবানপি ॥৩৪॥ 

হ্ীনিষেবো মধুরবাগ_ ধাম্মিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে। 
স তেহরণ্যেযু বোঢব্যো যাজ্জলেনি ! ক্ষপান্থপি ॥৩৫॥ 

স্থকুমারশ্চ শূরশ্চ রাজানঞ্চপ্যনুব্রতঃ | 

জ্যেষ্টাপচায়িনমিমং স্বয়ং পাঞ্চালি ! ভোজয়েঃ ॥২৬। 

টনি (বিশেষকম) | 2৮৮7৮ টি 87517 

সংরন্ধমিতি। অথ সংরন্ধং গোরক্ষণাদিযু অধ্যবসায়িনম্,। বান্রনেপথ্যৎ রক্তবর্ণবেশম্ 

গোপালানাম অন্েষাং গোপানাম্, পুরোগমং প্রধানত্বাদগ্রগ।মিনং সহর্দেবম, বিরাটং রাজানম্, 

অভিনন্দস্তম অভিবাদয়স্তম্, দৃষ্টেত্যনুবৃত্তিঃ, মে জরে] ভবতি ॥৩৩॥ 

সহেতি। মেমম আধ্যা শ্বশ্র কুস্তীদেবী, বীরং সহদদেবম্, নিত্যং ছি সর্বদৈব প্রশংসতি। 
কিমুক্তু। প্রশংসতীত্যাহ__মহেত্যাদি। হে যাজ্জসেনি! সহদদেব, মহাভিজনসম্পক্ন: 

কৌলীগ্তাভিমানযুক্ত:, শীলবান্ সচ্চরিত্রঃ, বৃত্তবানপি সদীচারশ্চ, হ্বীনিষেবো লঙ্জাবান্, 

মধুরবাক্, ধাশ্মিকম্চ, স্থৃকুমারঃ কোমলম্চ, শূরশ্চ, রাজানং যুধিষ্ঠিরমূ, অনবরত: অন্ুগতশ্চ, 
অতো মে প্রিয়স্চ। তেন চ অরণ্যেষু ক্ষপাহু রাজ্িঘপি, স সহদেবঃ তত্তার ইত্যর্থ৮ তে 

তব বোঢ়ব্যঃ। অতএব হে পাঞ্চলি! জ্যোষ্ঠাপচায়িনং জ্োষ্টপুজকম, ইমং সহদেবম্, ত্বং স্বপ্পং 

ভোজয়েঃ ৩৪ ---৩৬। 

মহাবৃষভতুল্য বলবান্ ও ভরতশ্রেষ্ঠ আপনার প্রিয় ভ্রাতা সহদেবকে বিরাট- 

রাজা যে গোপরীক্ষাপ্রভৃতি কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াই আমি ছুখোনলে 
দগ্ধ হইতে থাকি ॥৩২॥ 

তা'র পর, গোরক্ষণাদিকাধ্যে অধ্যবসায়ী ও রক্তবেশধারী সহদেব অন্য গোপ- 

গণের অশ্ট্রে অগ্রে আসিয়া যখন বিরাটরাজাকে অভিবাদন করেন, তখন আমার 

যেন জ্বর হয় ৩৩1 

আমার শ্বজ্ কুস্তীদেবী সর্বদাই বীর সহদেবের প্রশংসা করেন যে, “যাজ্ঞসেনি | 

সহদেব--কৌলীগ্তাভিমানী, সচ্চরিত্র,। সদ্গাচার, লঙ্জাশীল, নধুরভাষী, ধাম্মিক, 

কোমল, বীর এবং যুধি্টিরের অন্নগত : ম্থৃতরাং আমার প্রিয়। অতএব পাঞ্চালি ! 
৪ সপ পি দা খাপ এশা পাত পা পা আসষ্প ১৭ পাস ওল পা পাইপ মা 

_(৬৩)---গোপালানাং পুরঃসরম্--ক্ষিপ্রং মে তবতি বাথা প্র) (৩৪)-ুষ্] কুন্তী 
হ্যবাচ মাম্। ত্বয়া সদৈব রক্ষ্যোহয়ং কষে! মন্াক্যগৌরবাৎ-_তা। (৩৫)-*হুপ্েনৈতেন 
বোক্ষব্যং পাঞ্চালি! বিষমেঘপি--ভা। (৩৬) ম্থকুষারক শুর রাজনিফ্চাপান্ব্রতম্ । 

জোট্টান্থঘায়িনমিমম্--ভা। । 



১৬০ মহাভারতে বিরাট- 

ইত্যুবাচ হি মাং কুন্তী রুদতী পুক্রগৃদ্ধিনী। 
প্রত্রজন্তং মহারণাং তং পরিষজ্য তিষ্ঠতী ॥৩৭॥ 
তং দৃষ্ট। ব্যাপৃতং গোষু বশুসচণ্ক্ষপাশয়ম্। 
সহদেবং যুধাং শ্রেষ্ঠং কিং নু জীবামি পাণগুব ! ॥৩৮। 
যক্ত্রিভিনিত্যসম্পন্নো রূপেণান্ত্রেণ মেধয়া । 
সোহমশ্ববন্ধে বিরাটন্ত পশ্য কালবিপর্ধ্যয়ম্ ॥৩৯॥ 
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ভারতকৌমুদী 

ইতীতি। গুদ্ধমিতি গৃধধাতোর্ভাবে কপ্রত্যয়েন সিদ্ধমিতি পুত্রশ্ত গৃদ্ধমভিলাষোহস্তা অন্তীতি 

ুত্রগৃদ্ধিনী পুত্রন্সেহাকুলেত্য্থ:, কুস্তী, মহারণাং প্রব্রজন্তং তং সহদেবম্, পরিঘজ্য আলিঙ্গ্য, রুদতী 

তিষ্ঠতী তিষ্ঠন্তী সতী, ইতি হি যামুবাচ ॥৩৭॥ 

তমিতি। হে পাগডব! যুধাং যোদ্ধ,ণাং শ্রেষ্ঠং তং সহদেবম্ গোষু গবাং কাধ্যেযু ব্যাপৃতম্, 

বৎসচগ্মণি ক্ষপায়াং রাত্রে! শেতে ইতি তঞ্চ দুষ্ট] কিং হু জীবামি ॥৩৮। 

ইদানীং নকুলং শোচতি__য ইতি । রূপেণ সৌন্দধ্যেণ, অস্ত্রেণ অন্রবিদ্তয়া, মেধয়! বৃদ্ধা 

চ ইতি ব্রিভিণৈধো নিত্যসম্পন্নঃ, স নকুলঃ বিরাটশ্য অশ্ববন্ধ; অশ্বরক্ষকো জাত: । অতএব 

কালবিপধায়ং পশ্থয ॥৩৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

দিশো নশ্যস্তি শোকেন আন্ধামযান্তীত্যর্থ: ॥২৮। আধ্যা শ্বশ্র“। গোবেষং মহোক্ষসদৃশম্ 

॥২৯-_-৩১॥ দুয়ামি খেদং প্রাপ্মোমি ৪৩২৪ রক্তনেপথ্যং রক্তং গৈরিকাদিধাতুময়ং নেপথ্য- 

মলঙ্কারো! যন্ত তম ॥২৩--৩৫॥ জ্োষ্টাপচায়িনং জোট্টপৃজকম্ ॥৩৬--৩৭॥  বৎসচম্মণি 

এ সপশাপীপীশা পাপা 
সপ সস পপ পপ আপা 

তুমি বনমধ্যে রান্রিতেও সহদেবের ভার বহন করিও এবং জ্যেষ্ঠানুগত এই 

সহদেবকে নিজে ভোজন করাইও” ॥৩৪-__৩৬॥ 

মহাবনে যাইবার সময়ে সেই সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া পুত্রন্সেহাকুলা 

কুস্তীদেবী রোদন করিতে থাকিয়া এই কথাগুলিই আমাকে বলিয়াছিলেন ॥৩৭ 

পাণুনন্দন! যোস্শ্রে্ঠ সেই সহদেবকে গোরক্ষণে ব্যাপূত এবং রাত্রিতে 

গোবতপচন্মে শয়িত দেখিয়া আমি কি জীবন ধারণ করিতে পারি ? ॥৩০॥ 

ভার পর, আপনি কালের বিপধ্যয় দেখুন__যিনি সর্বদাই রূপ, অস্ত্রবিদ্যা ও 

বুদ্ধিরপ-গ্ুব্রয়সম্পন্ন, সেই নকুল এখন বিরাটরাজ্ঞার অশ্বরক্ষক হইয়াছেন ॥৯ 
স্পস্ট শী ০৩ 

(৩৭) ইতুাবাচ চ মাং কুস্তী গ্রস্থিতাং হস্তিনাপুত্রাৎ। তমরণ্যে পরিচরং সর্বদা প্রযত্বতঃ ॥ 

সভা । (০৮) তং দুষ্বা তু মুতং €গান্ু হৎসহর্খত্রিয়াপয়ম--কা। 

০ 



পর্ববণি সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৬১ 

অভ্যকীর্ধ্যন্ত বৃন্দানি দামগ্রন্থিযুদীক্ষ্য তম্। 
বিয়ন্তং জবেনাশ্বান্ মহারাজস্ পশ্বাতঃ ॥২ ০ 
অপশ্যমেনং শরীমস্তং মংস্থাং ভ্রাজিষুণুত্তমম্। 
বিরাটমুপতিষঠন্তং দর্শয়ন্তধ্চ বাজিনঃ ॥৪১। (যুগ্রকম্) 
কিন্ন, মাং মন্যসে পার্থ! ম্ৃখিতেতি পরস্তপ !। 
এবং ছুঃখসমাবিষ্টাং যুধিঠিরনিমিত্ততঃ ॥৪২॥ 
অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি দুঃখান্যন্যানি ভারত !। 
বর্তৃন্তে ময়ি কৌন্তেয়! শৃণু তানি বিশেষতঃ ॥৪৩। 

ভারতকৌমুদী 
অভীতি। দায় পাশেন গ্রন্থিবন্ধনং যন্াত্তং রজ্জা বন্ধনকরমিত্যথঃ:, তং নকুলম্, উদীক্ষা 

আয়াস্তং দু, বৃন্দানি অস্থানাং সমৃহা:, অভ্যাকীধান্ত শ্বয়মেব ইতভ্ততো| বিক্ষিপ্তান্তভবন্। তদা 

পশ্থাতো মহারাজন্য বিরাটগ্তক সমীপে, জবেন বেগেন তানশ্বান্, বিনয়ন্তং শিক্ষয়স্তম্, বাজিনঃ 

শিক্ষিতান্ তানস্বান্ দর্শযন্তম, তেনৈব চ ভ্রাজিফুমুজ্জলবেশম্, মতশ্ুং মৎ্তারাজং বিরাটম্, উত্তমং 
যথ। শ্যাত্থা, উপতিষ্টস্তমুপাসীনম্, শ্রমস্তং কান্তিমন্তমূ, এনং নকুলম্, অহমেবাপশ্থম্ ॥৪*--৪১॥ 

কিমিতি। হে পরস্তপ। পার্থ! যুধিষ্ঠিপনিষিত্ততঃ, এবং ছুঃখসমাবিষ্টামপি মাম, 
কিন্ন, স্খিতেতি মন্যসে, যেন “ন তে প্রক্কৃতিমান্ বর্ণ,” ইন্খং জিজ্ঞাসস ইতি ভাবঃ ॥৪২॥ 

অতইতি। হে ভারত! কোন্তেয়' ময়ি অতোহুপি উক্কেভ্যোহপি প্রতিবিশিষ্টানি 
তীত্রাণি, অন্যানি ছুঃখানি বর্তস্তে ১ তান্তপি বিশেষতঃ শৃু ৪৩৪ 

আমিই দেখিয়াছি--বন্ধনরজ্জু লইয়া নকুলকে আসিতে দেখিয়া অশ্বগণ 

যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন কাস্তিমান্ নকুল মহারাজ বিরাটের 

সমক্ষে বেগে সেই অশ্বগুলিকে শিক্ষা দিতে থাকেন এবং সেই অশ্বগুলকে 

দেখাইয়া উজ্জ্রলবেশধারী সেই মত্ম্তরাজ বিরাটের বিশেষতাবে উপাসনা করিতে 

থাকেন ॥৪*-_-৪১। 

পরস্তপ পৃথানন্দন ! আমি যুধিষ্ঠিরের জন্য এইরূপ দুঃখে আকুল হইলেও 

আপনি আমাকে কি সুখিনী বলিয়া মনে করেন ? ॥8২॥ 

ভরতবংশীয় কুস্তীনন্দন ! এইগুলি অপেক্ষা অন্য যে সকল তীব্র হঃখ আমার 

আছে, সেঞ্চলিও আপনি বিশেষভাবে শ্রবণ করুন ॥৪৩॥ 

(৪-) অত্যাকীঘস্ত প্র, অভিকীধ্ন্তি বৃন্দানি হয় হয়ানাং বাতরং গরংহসাম্। (বিনযন্তং জবেনানু 

অস্বানাং বেগমূত্তমম্ ॥_ভ1। (৪১)*"-দর্শযন্তঞ্চ বাজিনম্--প্র। (9২)---স্থখিনীতি*দুঃখ- 

শতাবিষ্টাঁ-বা ববাম। (৪৩). কৌন্েয় | বক্ষ্যামি পণু তান্তপি-প্র বাবরাম। 

বিল্াট-২১ (১২) 



১৬২ মহাভারতে বিরাট- 

ন্ান্থ ধ্রিয়মাণেষু ুঃখানি বিবিধানি চ। 
শোষয়ন্তি শরীরং মে কিং নু ছুঃখমতঃ পরম্ 8৪1 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বপি 

কীচকবধে দ্রৌপদীছুঃখকীর্তনং নাম সগ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ০) * 

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ | 
১১ 

দ্রৌপদ্যুবাচ | 
অহং সৈরিন্ধীবেশেন চরন্তী রাজবেশ্ানি | 
শোচদান্মি স্ুদেষ্ায়া অক্ষধূর্তস্ত কারণাৎ ॥১॥ 

₹১ক৮জজ 

কত এজন তত ০৬৬৪৬৬৬৯৯ শপপিত৬০৩ক ৬৬৬৯৮ পপ সর শ্পস লন শপস্পক পপ ৯৯৮০ পপ পশশত ৩৮৮০৬০৩০০৩৩ ৯০৭৬৩৩৬৬৩৩৩ত৩৮শ৬ ৮৬ এ৬তত৮৬৮সগএ্ সপ সজজলপজজজা জজ গজ জবা উ উপ পাজি জগ্তীপাকজলজপপ তত 

ভারতকৌমুদী 

ুন্মান্িতি। যুন্মান্থ প্রিয়মাণেষু অবতিষ্ঠমানেষু সৎ, বিবিধান্যেব ছুঃখানি মে শরীরং যৎ 

শোবয়ন্তি, অতঃ পরমপি কিকন্ন, দুখমন্তি ॥8 ৪1 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাঁকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টীচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকোৌ মুদদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি কীচকবধে 
সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

“অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি” ইত্যাদিনা পূর্বশ্থচিতানি ছুঃখান্তাহ--অহমিতি। অহম্, অন্তু 
অক্ষকিতবন্ত যুধিষ্টিরস্ত কারণাঁৎ, সৈরিষ্কীবেশেন রাঁজবেশ্মনি চরস্তী সতী, সুদেষণয়াঃ শোৌচদা 

পুরীষত্যাগাদৌ শৌচসাধনমৃজ্জলাদিত্রব্যদাত্রী অশ্মি ॥১। 
ভারতভাবদীপঃ 

ক্ষপায়াং শেতে ইতি তং বৎসচশ্মক্ষপাঁশয়ম্ ॥৩৮--৩৯॥ অভ্যকীর্ধযস্ত ব্যশীব্যন্ত, বুন্দানি 

শত্রণীমিতি শেষ: | দাগ্রস্থি গ্রস্থিকম্॥৪*। এনং নকুলম্, বাজিনোহশ্বান্, দর্শযন্তং বিরাটং 

বিরাটায় ॥৪১--৪৩। প্রিয়মাণেযু জীবতস্থ ॥৪৪॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সগ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭॥ 

আপনারা থাকিতে, নানাবিধ ছুখ যে আমার শরীর শুষ্ক করিতেছে, ইহা 

অপেক্ষাই বা গুরুতর দুঃখ কি হইতে পারে ?” ॥88) 
অসি 

(৪৪)..'বিবিধান্তপি- প্র," বিবিধান্্যত-_বাবরাম। ক «***অষ্টাদশোহ্ধ্যায়স-ভা: 

“**উনবিংশোহধ্যায়৮--প্র বা বৰ, “*একোনবিংশোহধ্যায়১-- রা ম। (১) অহং 
সৈরিক্রিবেষেণ বাব রাম ভা। 



পর্ববশি অফ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ১৬৩ 
বিক্রিয়াং পশ্ঠ মে তীব্রাং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপ !। 
আসে কালমুদীক্ষস্তী সর্ববং ছুঃখং কিলান্তবশু ॥২॥ 
চক্রব কিল মত্ত্যানামর্থাশ্চ ব্যসনানি চ। 
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্ত ণামুদয়ং পুনঃ ॥৩॥ 
দত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যস্তি চাপরে । 
পাতয়িত্বা চ পাত্যস্তে পরৈরিতি চমে নি ॥৪॥ 

এ আআ ও আপ ই ০৮ আআ জা 

ভারতকৌসুদী 
বিক্রিয়ামিতি । হে পরম্তপ ! অতএব বাজপুজ্র্া অপি মে বিক্রিয়াং বিকারমন্থাভাবং 

পশ্বা। পূর্ববমন্তা নার্ধ্যো মে শোৌচদা আন্, ইদানীস্বহমন্ত্তা ইতি ভাব: । তথাপি কালং 
স্থসময়মূ, উদীক্ষস্তী প্রৃতীক্ষমাণ| সতী, আসে তিষ্ঠামি। যেন হি পর্ব কিল ছুংখম্, অন্যবৎ 

বিনাশশীলং ভবতি । তেন হি মমাপ্যন্ ছুঃখস্যান্তসম্ভব ইত্যাশয়ঃ ॥২॥ 

চক্রবদদিতি। মর্ত্যানাং নরাণাম্,। অর্থাঃ সম্পদশ্চ, ব্যসনানি বিপদশ্চ, চক্রবৎ কিল 

পরিবর্তনশীলা ইত্যর্থঃ | ইতি মনসি কৃত! পুনর্ভ৫ পামুদয়ং সম্পদং প্রতীক্ষামি প্রতীক্ষে ॥৩॥ 

উক্কার্থে বুদ্ধপ্রবাদং প্রমাণয়তি__দত্বেতি । পুরুষাঃ সম্পন্নদশায়াং দা, দারিত্রযদশাক্াং 

পুনর্ধাচস্তি ; অপরে পুরুষাশ্চ সব্লত্বে পর।ন্ হত, ছূর্ববলত্বে পরৈর্বধ্যপ্তি বধ্যন্তে ; তথ! যোগাম্বে 

পরান্ পাতদ্রিত্ব! অযোগ্যত্বে পরৈঃ পাত্যস্তে, ইতি চ মে শ্রুতমাসীৎ 18 

ভারতভাবদীপঃ 

অহমিতি | লৈরন্ধা! বেষেণ ঠসরহ্ীবেষেণ, শৌচদ। মুজ্জসাদিশৌচসাধনপ্রদা ॥১--৩। পুরুষপ্ত 

দুর্ধ্যোধনাদেঃ যঃ কালঃ স এস কাল এব। প্রতিপাপয়ে কাপমিতি শেষঃ। কাপ এব পর্ববং 

বিপরীতং করোতীত্যাহ--দত্বেতি । যে শয়ং দাতারস্ত এব কালেন দরিদ্রাঃ সন্ত ঘাচক] 

দ্রৌপদী বলিলেন-__“দাতাসক্ত যুধিষ্টিরের জন্যই আমি সৈরিক্ীবেশে এই 
রাজভবনে বিচরণ করিতে থাকিয়া সুদেষ্ণার শৌচসম্পাদন করিতেছি ॥১॥ 

অতএব হে শক্রতভাপন! আমি রাজপুত্রী; 'আনারই এই বিপরীতভাব 
দেখুন। তথাপি আমি কালপ্রতীক্ষ! করিয়া রহিয়াছি। কারণ, সকল ছুঃখেরই 
অবসান আছে ॥২॥ 

মানুষের সম্পদ ও বিপদ্ চক্রের ন্যায় পরিবন্তিত হয়, ইহা মনে করিয়াই আমি 

আবার ভর্তাদের সম্পদের প্রতীক্ষা করিতেছি ॥$ 

মানুষ সম্পন্ন অবস্থায় দান করিয়া আবার দারিপ্র্য অবস্থায় প্রার্থনা করে, 

অন্যে সবল অবস্থায় নিহত করিয়া আবার দুর্বঙ্গ অবস্থা নিহত হয় এবং 

(২)...আত্মকালমুদীক্ষম্ভী--বা ব রা ম,*"আসে কালমুপাঁনীন! সর্বাং দুঃংখং কিলার্তবৎ 

_তা। ইত: পরম্ "অনিত্যা কিল মর্দাানামর্থপিদ্ধির্গাজয়ো | ইতি কৃত! প্রতীক্ষা 

ততখানুদরং পৃনঃ 8 অরংক্সোক: অধিক:-প্র বাবরাজ: 



১৬৪ মহাভারতে বিরাট- 

য এব হেতুর্ভবতি পুরুষস্ত জয়াবহঃ | 
পরাজয়েহুপি হেতুঃ স ইতি বৈ প্রতিপালয়ে ॥৫॥ 

ন দৈবস্তাতিভারোহস্তি ন চৈবাস্তাতিবর্তনম্ | 

ইতি চাপ্যাগমং ভূয়ো দৈবস্তয প্রতিপালয়ে ॥৬॥ 
স্থিতং পুর্ববং জলং যত্র পুনস্তত্রৈব তিষ্ঠতি। 
ইতি পর্য্যায়মিচ্ছন্তী প্রতীক্ষে উদয়ং পুনঃ ॥৭। 
দৈবেন কিল যন্ঠার্থঃ স্রনীতোহপি বিপদ্যতে। 
দৈবস্ত চাগমে ত্বস্তেন কার্যে বিজানতা |! ॥৮॥ 

ূ  ভারতকৌমুদী 

যইতি। য এব পদার্থ; পুরুষন্ত জয়াবহে। হেতুর্তবতি, পরাজয়েছপি স এব হেতুর্তবতি । 

দযুতং দুর্য্যোধনন্ত জয়হেতুঃ পুনস্তদেব তন্ত পরাঙ্জয়হেতুর্তবিতেতি ভাবঃ। ইতি বৈ ইতি 

হেতোরেব, প্রতিপালয়ে কালং প্রতীক্ষে ॥৫॥ 

নেতি। দৈবন্ত অতিভারে। দুফরং নান্তি, অশ্য দেবস্ট অতিবর্থনমতিক্রমণঞ্চ নান্তি। 

ইতি হেতোশ্চ, ভূয়ঃ পুনরপি, দৈবন্ত হ্থদৈবন্ত, আগমং প্রতিপালয়ে প্রতীক্ষে ॥৬। 
শ্থিতমিতি । যত্র পূর্বং জলং শ্থিতম, পুনস্তত্রৈব জলমাগত্য তিষ্ঠতি। ইতি পধ্যায়ং 

ক্রমমিচ্ছস্তী অহম, পুনরুদয়ং সম্পদং প্রতীক্ষে ॥৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

ভবস্তীত্যর্থঃ। তথা অন্যান্ হত্বা পরৈরপি বধ্যস্তি বধ্যস্তে। পাতক্রিত্বা অন্যান ত 

এবান্ৈঃ পাত্যন্ত ইতি ॥৪--৫॥ অতিভারে দুষ্করং দেবন্ত কিমপি নাস্তি। অন্য দৈবন্ত 

অতিবর্নম্ অতিক্রমণঞ্চ নাস্তি, কেনচিৎ কৃতমিতি শেষঃ। দৈবন্য প্রীধান্তপ্রতিপাদকমাগমং 

প্রতিপালয়ে মানয়ে । _দৈবাধানাম্মীতি মত্বা ন শোচামীত্যর্থঃ ॥৬॥ স্থিতমিতি। যথা রিক্তং 
পাপী পিপাসা এ পপ 

যোগ্যতার সময় অন্যকে নিপাতিত করিয়া আবার অযোগ্যতার সময় অন্যকর্তৃক 

 নিপাতিত হয় $ ইহাও আমার শুন। আছে ॥৪8॥ 

তা'র পর যাহা মানুষের জয়ের কারণ হয়, আবার তাহাই পরাজয়েরও কারণ 

হইয়। থাকে ; ইহা ভাবিয়াই কালের প্রতীক্ষা করিতেছি ॥৫1 
দৈবের দুর কিছুই নাই এবং দৈবের অতিক্রমও হয় না; এই জন্যই আমি 

পুনরায় সুদৈবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি ॥৬॥ 
পুর্বে যেখানে জল ছিল, পুনরায় সেইখানেই যাইয়া জল থাকে; এই ক্রম 

ইচ্ছা করিয়াই আমি পুনরায় অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি ॥৭॥ 

৬) ন দৈবন্তাভিভাবোহস্তি ন ধৈবন্ত নিবর্থনম্-প্র, ন দৈবশ্যাভিভারোহস্তি ন 
ধৈবস্তাভিবর্তনম- ভা । (৭):*তক্রৈব গচ্ছতি--বা বরা ম। (৮). দৈবস্ঠাগমনে যতুঃ কর্তব্যো 

হি বিজানতা--ভা। 

সপ সক পা 
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যত্তু, মে কথিতন্াস্ বচনস্য প্রয়োজনমূ। 
পৃচ্ছ মাং হঃখিতাং তত্বমপৃষ্টা বা ব্রবীমি তে ।৯। 
মহিষী পাওুপুত্রাণাং দুহিতা দ্রুপদস্ চ। 
ইমামবস্থাং সংপ্রাপ্তা কা মদন্যা জিজীবিষেশ ॥১০॥ 
কুরূন্ পরিভবেৎ সর্ববান্ পাঞ্চালানপি ভারত !। 
পাওবেয়াংশ্চ সংপ্রাপ্তে। মম ক্লেশো। হারিন্দম | ॥১১॥ সি 

দৈবেনেতি । যন্ত স্থনীতোহপি সমাক্সম্পাদিতোথপি অথো বিষদ্নঃ, দৈবেন কিল 

বিপদ্যতে বিনশ্বতি ; বিজানতা বিজ্ঞেন তেন পুরুষেণ, দৈবন্ত সথদৈবন্ত আগমে যখুঃ কাধাঃ 

স্বস্ঞায়নাদিনা বিধেয়ঃ ॥৮॥ 

যদিতি। কথিতশ্ঠ অস্ত মে বচনস্ঠ যু, প্রয়োজনম, তৎ ত্বং ছুঃখিতাং মাং পূচ্ছ। ত্বয়া 
অপষ্ট। ব1 অহং তে ব্রবীমি, অত্যাবশ্বাকত্বাদিতি ভাবঃ 121 

তদেব ব্রবীতি--মহিষীতি। পাওপুজাণাং মহিষ, ত্রপদশ্ত চ রাজে। ছুহিতাহম, ইমাম অবস্থাং 

দুর্দশাং সংপ্রীপ্তা । ঈদৃশ্যামবস্থায়াং মদন্যা কা, জিজী বিষে জীবিতৃমিচ্ছেৎ ॥১*॥ 

কুরূুনিতি । হে অরিন্দম ভারত ! মমায়ং ক্লেশঃ দাক্ত-কীচকরুতপদাঘাতাদিকতং কইম, 
সাঙ্গিধ্যাৎ পাগুবেয়ান্ যুন্মান্ সংপ্রাঞ্চঃ প্রত্যক্ষমাশ্রিতঃ সন, ক্রমেণ সর্বান্ ভীম্মাদীন্ কুরূন্ 

ভ্রপদাদীন্ পাঞ্চালানপি চ, পরিভবেৎ সন্বন্ধাদপমানয়েৎ ॥১১৪ 

ভার'তভাবদীপঃ 
সরঃ পুনঃ কালেন পৃধ্যত এবমহুমপি পুনঃ শ্রিয়ং প্রাপ্প্যাম্যেবেতি নিশ্য়েন পরধ্যায়ং কাঁল- 

বৈপরীত্যম্ ইচ্ছন্তী ॥৭॥ যন্য পুংসোহর্থো দৈবেন বিপদ্যতে নশ্বাতি তেন দৈবশ্কৈব আগমে 

আনুকূল্য যত্বুঃ কার্য: | দৈবানষ্টোহ্থঃ পুনর্জপহোমাদিনা আহর্তবা ইতার্থঃ 0৮--১০। 

কুক্জনিতি। মম মৎসন্বন্ধী মন্গিমিত্তকঃ কচগ্রহাদিরয়ং ক্লেশঃ পাগুবেয়ান্ পান্ডোঃ তরী পাগুবী 

কুস্তী তশ্তাঃ পুত্রান্ যুম্মান্ প্রা্চ: সন, কুরূন্ ভীগ্াদীন্, পঞ্চালান্ প্রুপদাদীংশ্চ পরিভবেন্নাশয়ে- 

যাহার সুসম্পদিত বিষয়ও দৈবদ্বার! নষ্ট হয়ঃ সেই বিজ্ঞ লোক সুদৈব আনিবার 

জন্য চেষ্টা করিবেন ॥প॥ 
আমার কথিত এই বচনগুলির যাহ! প্রয়োজন, আমি হুঃখিত! হইলেও তাহা 

আপনি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, অথবা আপনি জিজ্ঞাসা না করিলেও 

আমিই তাহা আপনার নিকট বলিতেছি-_॥৯॥ 
আমি পাগুবগণের মহিষী এবং দ্রপদরাজার তনয়। হইয়াও এই হুরবন্থা 

ভোগ করিতেছি ; ইহাতে আমি ভির অন্ত কোন রমণী জীবিত থাকিতে ইচ্ছা 

করে ? 8১০৪ 

(৯)--পৃষ্ট1। চাজ ব্রবীমি তে-বা ব রা অ,--পশ্ঠ মাং হুঃখিতাং তচ্চ ত্বষিষ্টোছসি ত্রবীমি 

তে---ভা। (১১)-"*ক্রেশো হ্বিশ্রষহ্-প্র, কুরূনতিতবন্ সর্বান্”"পশ্য ত্বাং সমনুপ্রাপ্তঃস্তা। 



১৬৬ মহাভারতে বিরাট- 

ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুব্রৈর্বহৃভিঃ পরিবারিতা। 
এবং সমুদদিতা নারী কা ত্বন্যা ছুঃখিতা ভবে ॥১২॥ 

নূনং হি বালয়। ধাতুর্ময়া বৈ বিপ্রিয়ং কৃতম্। 
যন্ত প্রসাদাদ্ুর্নীতং প্রাপ্তান্মি ভরতর্ষভ ! ॥১৩॥ 
বর্ণাবকাশমপি মে পশ্য পাগুব ! তাদৃশম্ । 
যাদুশে। মে ন তত্রাসীদৃহুঃখে পরমকে তদা ॥১৪॥ 

ভ্রাতৃভিরিতি । বহুভিঃ, ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুত্রৈশ্চ পরিবারিতা, সমুদিত! অভ্যুয়বতী 

চ অন্যা ক। নারী, এবম্ অহমিব, ছুঃখিতা ভবে; অপি তু কাপি নেত্যর্থঃ ॥১২॥ 

নুনমিতি । হে ভরতর্ষভ! বালয়া ন তু বাল্যাৎ পরবস্তিত্তা, তেন চাজ্ঞানরুতত্বং শুচিতম্, 
ময়া, নূনং হি নিশ্চিতমেব, ধাতুবিধাতুঃ কিমপি বিপ্রিয়মপ্রিয়ং কর্ম কৃতম্, যন্য প্রসাদাৎ নিবন্ধনাৎ, 

দুর্নীতি ছুর্ীতিনিবন্ধনমিব ঈদৃশং হুঃখং প্রাপ্তান্মি ॥১৩॥ | 
বর্ণেতি। হে পাগুৰ! তদা বনবাসকালে, তন্ত্র পরমকে মহতি দুঃখেহপি, মে যাদৃশো 

ব্াবকাশো বর্ণবিকারো নাসীৎ, অধুনা তু মে তাদৃশমেব বর্ণাবকাশং ব্্ণবিকারং দেহম্ত 

পাওুতামিত্যর্থঃ পশ্য । এতেনৈৰ মে ছুঃখতারতম্যমন্ূমেক্সমিতি ভাবঃ ॥১৪॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

দিত্যর্থঃ ॥১১॥ সমুদিতা সম্যগুদয়বত্যপি এবং কাহন্তা ছুঃখিতা ভবেন্ন কাপি, শ্রীমতামাপদে৷ 
নদৃষ্টা এব মম তু দৃষ্টা ইতি মহদাশ্চধ্যমিতি ভাব: ॥১২॥ বালয়া ন তু প্রোঢয়া, তং বাল্য 

কৃতমপরাধং ন ম্মরামি যন্ত প্রসাদাদিদং দুনৃতং ছুরবস্থাং প্রাপ্তান্মি ॥১৩॥ বর্ণাবকাশো 
দীপ্তিসক্ষোচঃ |  ব্ন্যান্নবন্ধলধারণযুক্তাৎ শ্বাতন্ত্যা্দিব্যান্নবন্ত্রসংযুক্তং পারতন্ত্যমতিছুঃখদমিতি 

ভাবঃ|। তত্র বনে, ইদানীং যথা দীর্চিসঙ্কোচোহস্তি ন তথ! বনে আসীদ্দিত্যর্থঃ ॥১৪॥ অবশা 

এ ও, জর গান এ ওর ও ৪ ও উজ ও চা বা হজ খত গাল ও জং ক ও জবা 

অরিন্দম ভরতনন্দন! আমার এই কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে আপনাদিগকে আশ্রয় 

করিয়াছে, ক্রমে সমস্ত কৌরব এবং পাঞ্চালদিগকেও পরিভূত করিবে ॥১১॥ 
বহুতর ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্রকর্তৃক পরিবেপ্টিতা এবং সম্পত্তিশালিনী অন্য 

কোন্ রমণী এইরূপ ছুঃখ ভোগ করে ?॥১২॥ 
অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই আমি বাল্যকালে বিধাতার কোন অপ্রিয় 

কাধ্য করিয়াছিলাম, যাহার জন্য এইরূপ ছুখভোগ করিতেছি ॥১৩॥ 

পাগুনন্দন ! বনবাসের সময়ে সেই গুরুতর ছুঃখেও আমার যেরূপ শরীরের 

(১২). বহভিঃ পরবীরহন্ 1"”"নারা মদন্তা-ভা। (১৩)***যন্ত প্রসাদাৎ হ্ুমহদথং 

প্রাপ্তান্মি ভারত! -ভা। (১৪)*-পাগুব ! যাদৃশম্-_বা ব রা ম,**"পাগুব ! যাদৃশম্। 

তাদুশেনৈৰ তত্রাসীদ্দ :খে পরমকে সতি---ভা। 
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ত্বমেব ভীম! জানাসি বন্মে পার্থ। সুখং পুরা । 
সাহং দাসীত্বমাপম্না ন শান্তিমবশা লভে ॥১৫॥ 

নাদৈবিকমহং মন্যে যত্র পার্থো ধনগ্তয়ঃ | 
ভীমধন্বা মহাবাহুরান্তে শান্ত ইবানলঃ ॥১৬। 

অশক্যা বেদিতুং পার্থ! প্রাণিনাং বৈ গতির্ন বৈঃ। 
বিনিপাতমিমং মন্যে যুক্সাকমবিচিস্তিতম্ ॥১৭॥ 

যস্তা মম মুখপ্রেক্ষা যুয়মিন্দ্রমমাঃ সদা । 

| স| প্রেক্ষে মুখমন্যাসামবরাণাং বরা সতী ॥১৮1 

ভারতকৌমুদী 

স্বমিতি । হে পার্থ ভীম! পুর] ইন্্রপ্রস্থবাসকাপে মে যৎ হখমাসীৎ্, তৎ ত্বং জানাশ্কেব; 

সাহমিদানীং দাসীত্বম্ আপন্না প্রাপ্ধা, অতএব অবশা অন্বাধানা সতী শান্তিং ন লে ॥১৫। 
নেতি। অহমিদং ছুঃখম্, অদৈবিকম্ অদৈবকৃভং ন মনে? যত্ত্র দুঃখে প্রবর্থমানে, ভীমধহ! 

মহাবাহুশ্চ পার্থে ধনকয়ঃ, শান্ত নিবৃত্ততেজ্জা অনল ইব আন্তে ৪১৬ 

অশক্যেতি। হে পার্থ! নদৈ২ প্রাণিণাৎ গতিরবন্থা বেধিতুমশক্যা। অতএবাহমিমং 

যুস্মাকং বিনিপাতং ছুরবস্থাম্, অবিচিন্তিতং যুক্মাতিরতকিতপৃর্ববং মনে ৪448 

য্তা ইতি । ইন্দ্রসমা যুয়ং যন্া মম সধৈৰ মুখপ্রেক্ষাঃ প্রসাধনায় মুখধশিন আন্ত, সা 

বর্ণের বিকৃতি হয় নাই, এখন আমার সেইরূপই বর্ণের বিকৃতি হইয়াছে 

দেখুন ॥১৪॥ 

পৃথানন্দন ভীমসেন ! পূর্বে হন্দ্রপ্রস্থে থাকিবার সময়ে আমার যে সুখ 

ছিল, তাহা আপনি জানেনই ; সেই আমিহ এখন পরের দাসী ও পরের অধীন 

হইয়া শাস্তিই পাইতেছি না ॥১৫॥ 

আমাদের এই ছুঃখ যে দৈবকৃত নহে, ইহা আমি মনে করি না। কারণ, 

যে হৃঃখে ভয়ন্কর ধনুদ্ধর ও মহাবাহু পৃধানন্দন অল্ধ্রনও তেজোবিহীন অগ্রির ম্যায় 

রহিয়াছেন ॥১৬॥ 

পৃথানন্দন ! মানুষ প্রাণিগণের অবস্থা পূর্বে বুঝিতে পারে না » স্থতরাং আমি 
মনে করি যে, আপনাদের এই ছুরবস্থাও আপনাদের অতকিতই ছিল ৪১৭॥ 

ডক ৯ ৯৯ অপ সপ ৪৯০০ সপ্ন ৮১ গজ 

(১৫)--*সাহৎ দীনত্বমাপন্গা-_ভা | ইতঃ পরম “কা গ্রীতিঞ্খুবিতেনাম্ত মানেন চ বৃকোদর ! 
ইত্যপ্ঠমধিকষ্--প্র /। (১৬) ' পার্থো ধন্ুর্ধরঃ**-ছন্ধ ইবানলঃ-বা। (১৭) বিনিপাতমিদং 
ষন্ডে প্র বা। (১৮) যন্তা মম সুখং প্রেক্কাঃ-'সহামি হুখমন্তাসাম- ভা । 
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পশ্য পাগুব ! মেহবস্থাং ঘথ! নারামি বৈ তথা । 
যুদ্মান্থ প্রিয়মাণেষু পশ্য কালবিপর্য্যয়মূ ॥১৯॥ 

যস্যাঃ সাগরপর্ধ্যস্তা পৃথিবী বশবততিনী । 
আসীহ সাছ্য স্্দেষ্ণায়া ভীতাহং বশবর্ভিনী ॥২০॥ 

যন্যাঃ পুরঃসর! হযাসন্ পুষ্ঠতশ্চানুযায়িনঃ | 
সাহমগ্ঠ স্থদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী ॥২১॥ 
ইদত্য দুঃখং কৌন্তেয়! মমাসহাং নিবোধ তত । 
যান জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্তনমাত্মনঃ | 

অন্যত্র কুস্ত্যা ভদ্র তে সা পিনজ্স্যগ্য চন্দনম্ ॥২২। 
কে ০০০০০০০০০০৬ ও ভত্ত ও ৩ ভগ ক ক ও ও ও শর জর গা আত ও লজ ক) ও আপ কক 

ভারতকৌমুদী 
অহং বরা! শ্রেষ্ঠা সতী, অবরাণাং মদপেক্ষয়া নিরুষ্টানাম্, অন্যাসাং স্থদেষাদীনাং নারীণাম্, মুখং 
প্রেক্ষে প্রসাদনায় পশ্ঠ।মি ॥১৮। 

পশ্টেতি। হে পাগ্ডব! যথ! যাদৃশীমবস্থাম, নার্ামি প্রোরধুং যোগ্যা ন ভবামি, যুন্মানথ 
প্রিয়মাণেষু অবতিষ্টমানেঘেব, তথা তাদৃশীং মে অবস্থাং পশ্ঠয, কালবিপধ্যয়ঞ্চ পশ্ঠ ॥১০॥ 

যস্তা ইতি। সাগরপর্যস্তা পৃথিবী যন্যা বশবন্তিনী আমীৎ্, সা অহম্, অন্য ভীতা সতী 

সথদেষ্ণয়। বশবস্তিনী জাতাম্মি ॥২০। 

যন্তা। ইতি। অন্ুযায়িনো ভূত্যাঃ, যণ্তা হি পুরঃসরা অগ্রবত্তিনঃ পৃষ্ঠতে। বন্তিনশ্চ আসন্ 3 অদ্য 

সাহং সুদেষ্ায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী জাতা৷ ॥২১॥ 

ইর্দমিতি। হে কৌসন্তেয়! তে তব ভত্রং মঙ্গলমত্ত । ইদস্ত মম অসহাং ছুঃখং বর্ততে ; তৎ 
নিবোধ শরণু। যা অহং জাতু কদাচিদপি, কুস্ত্যা অন্যন্্র কুস্তীং বিনা, আত্মনোহপ্যর্থে, 

ইন্দ্রতুল্য আপনারা সর্ধবদাই যাহার মুখপ্রেক্ষী ছিলেন, সেই আমিই এখন শ্রেষ্ঠ 

হইয়াও অন্য নিকৃষ্ট নারীদের মুখপ্রেক্ষিণী হইয়াছি ॥১৮॥ ্ 

পাগুনন্দন ! আমি যেরূপ অবস্থা ভোগ করিবার যোগ্য নহি, আপনারা 

থাকিতেই আমার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে-_দেখুন এবং কালের বিপধ্যয়ও 
দেখুন ॥১৯॥ 

সমুত্রপর্য্যস্ত সমগ্র পৃথিবী যাহার বশবত্বিনী ছিল, সেই আমিই এখন ভয়ে 
ভয়ে নুদেষ্তার বশবত্বিনী হইয়া রহিয়াছি ॥২০॥ 

পূর্বে ভৃত্যেরা যাহার সম্মুখে ও পিছনে চলিত, সেই আমিই আজ 
স্ুদেষ্ণার সম্মুখে ও পিছনে চলিয়া থাকি ॥২১॥ | 

(১৯)***পশ্ঠট "কালন্ 'পর্যয়ম--বা ববরাম। (২০)***স্দেষ্ায়ান্তিষ্ঠামি বশবত্তিনী--ভা। 

(২১)-*পৃষ্ঠতশ্চান্থজীবিনঃ-_বা ব,**পৃষ্ঠতশ্চান্থগামিন:-রা,*"দাসাশ্চৈবাগ্রতঃ স্থিতাঃ। সাহম্সি 
_ভা। (২২) পূর্বরচরণদ্বয়ং ভা নাস্তি।"**ম্বয়ং পিস্বে-**সা্ পিস্কামি চন্দনম__ভা। 
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পশ্ঠ কৌন্তেয়:! মে পাণী যৌ নৈবং ভবতঃ পুরা । 
ইত্যস্য দর্শয়ামাস কিণবন্তো। করাবুভৌ৷ ॥২৩। 
বিভেমি কুস্ত্য। যা নাহং যুত্বাকং বা কদাচন। 
সাগ্যাগ্রতে। বিরাটস্ত ভীত তিষ্ঠামি কিস্করী ॥২৪॥ 
কিন্স,-বক্ষ্যতি সম্াড় মাং বর্ণকঃ স্থকৃতো ন বা। 

না্লিইং হি মতস্য্ত চন্দনং কিল রোচতে ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
গাত্রোছর্তনং গাত্রাহছলেপনং চন্দনাদিকম্, হ্বয়ং ন পিংষে ন চূর্ণয়ামি ; অগ্য সাহং পবার্ধে চন্দনং 

পিনদ্সি। ষট্পার্দোহয়ং ক্লোকঃ ॥২২। 

পশ্টেতি। হে কৌস্তেয়! মেপাণী পশ্ট, যৌ পাণী পুরা এবং কিণবস্তো ন ভবতঃ স্ম। 

ইতি উক্ত! ত্রোৌপদী অন্ত ভীমস্ত কিণবন্ধো৷ উভৌ করো দর্শয়ামাস )২৩। 

বিভেমীতি । যা অহ" কদাচনাপি কুস্তযা যুদ্মাকং বান বিভেমি, আদরাতিশয়লাভাঙ্দিতি 

ভাবঃ। অগ্য সাহং কিস্করী অতএব ভীতা! সতী বিরাটন্ত অগ্রতস্তিটামি ॥২৪। 

কথমগ্রতস্তিষ্টসীত্যাহ--কিমিতি ৷ বর্ণকো। বিলেপনম্, হুকৃতঃ হু কতো ন বা ইত্যনয়ো: 

পক্ষয়োঃ সম্রাড় বিরাটো রাজ। মাং কিং বক্ষ্যতি চ, ইতি শ্রবণার্থং তদগ্রতন্তিষ্ঠামীতি ভাব: | ছি 

যম্যাৎ, অন্ত পিষ্টং চন্দনং মতপ্রশ্ত বিরাটশ্য ন কিল রোচতে ॥২৫॥ 

ভারঙুভাবদীপঃ 

পরাধীনা ৪১৫৪ অদৈবিকং ন কিন্তু দৈবিকমেৰ ৪১৬৪ বিনিপাতং পরাভবম্ ॥১৭--২২। 

পুরা কিণবস্তো নৈবাভূতাং কিন্ত্িদানীমেব জাতাবিতার্থ ॥২৩--২৪। সা বিধান! 

গাগা পর শপ পা রর এ এ 

বাজ 
সপপাাকাকিী শি মত ১০০৭ ০ লালন জর পাপ -ত। চে 

কুস্তীনন্দন ! আপনার মঙ্গল হউক; ) কিন্ত আমার এইটাই অসম হুংখ 

চলিতেছে, তাহা! আপনি শ্রবণ করুন। যে আমি, কুস্তী ব্যতীত নিজের জন্যও 

গাত্রান্থলেপন নিজে পেষণ করি নাই, সেই আমিই আজ অন্যের জন্য চন্দন 

পেষণ করিতেছি ॥২২॥ 

কুম্তীনন্দন |! আপনি আমার হস্তযুগল দর্শন করুন, যে হস্তযুগল পূর্বে 

এরূপ হয় নাই--এই কথা বলিয়! দ্রৌপদী ভীমকে কিণযুক্ত (কড়, বা মাড়ুয়াযুক্ত) 

হস্তযুগল দর্শন করাইলেন ॥২৩। 

যে আমি কখনও কুস্তীদেবীর নিকটে বা! আপনাদের নিকটেও ভীত হই নাই, 

সেই আমিই আজ দাসী বলিয়া বিরাটের সম্মুখে ভীত হইয়া অবস্থান করি ॥২৪৪ 

পুর।।..-পাণী কৃতকিণো তদা__ভা। (২৪) নাঁহং বিভেমি কুভ্ত্যা বৈ যুন্মাকং বা কথকন। হথ! 
নিত্য হুদেকায়াঃ_-ভা । (২৫) কিন্ত ক্ষাতাসে। বা 1--ভা। 

বিরটে-২২ (১২) 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 
স! কীর্তয়ন্তী ছুঃখানি ভীমসেনম্য ভাবিনী | 

রুরোদ শনকৈঃ কৃষ্ণা ভীমসেনমুদীক্ষতী ॥২৬॥ 
সা বাম্পকলয়া বাচা নিশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ । 
হুদয়ং ভীমসেনন্তয ঘট্টয়ন্তীদম ব্রবীৎ ॥২৭॥ 

নাল্পং কৃতং ময়া ভীম ! দেবানাং বিপ্রিয়ং পুরা । 

অভাগ্যা ষত্র জীবামি মর্তব্যে সতি পাগ্ডব ! ॥২৮॥ 
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ভারতকৌমুদী 
সেতি। ভীমসেনশ্ত ভাবিনী অন্ুরাগিণী, অতএব ভীম়সেনম্ উদীক্ষতী উদীক্ষমাণা, সা 

কৃষ্ণা, দুংখানি কীর্তয়স্তী সতী, শনকৈঃ রুরোদ, যথান্তো ন শুণুয়াৎ 1২৬। 

সেতি। পুনঃ পুননিশ্বসস্তী সা কৃষ্ণ।, ভীমসেনশ্ত হৃদয়ং ঘট্টয়স্তী উদ্বেলয়স্তী সতী, বাম্পেণ 

কল। মধুরাস্ছুটা তয়] বাচা, ইদমত্রবীঞ্ৎ ॥২৭॥ 

নেতি। হেপাগ্ডব ভীম! ময়া পুরা দেবানামল্পং বিপ্রিয়ং ন কৃতম, অপি ত্বধিকমেৰ 

কতমিত্য্থঃ, যত্র মর্তব্যে মতি, অভাগ্যাহং জীবামি ॥২৮॥ 

ভারত্ভাবদীপঃ 

পবর্ণকশ্চারণেহত্ত্রী তু চন্দনে চ বিলেপনে” ইতি মেদিনী। “বর্ণকোহস্ত্রী বিলেপনম্” 

ইত্যমরঃ ॥২৪-_-২৬॥ বাম্পকলয়। বাম্পেণ গদগদয়া মগ্জুলয1 বাঘষ্টয়স্তী কম্পয়স্তীব ॥২৭॥ কর্তব্য 

মর্তব্ে, ক হিংসায়ামিত্যন্ত রূপম্ ॥২৮--৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বি্রাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮। 

অনুলেপন ভাল কর। হইয়াছে কি না, ইহার কোন কথা রাজা আমাকে 

বলিবেন (ইহা শুনিবার জন্যই তাহার সম্মুখে থাকি)। কারণ, অন্তের ঘসা চন্দন 

বিরাটরাজার ভাল লাগে না” ॥২৫।॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__ভীমের প্রতি অন্ুুরক্তা দ্রৌপদী তাহার প্রতি চাহিয়া 
ছুঃখ বলিতে থাকিয়া ধীরে ধীরে রোদন করিলেন ॥২৬। 

পরে তান বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভীমের হৃদয় বিচলিত করিতে 

থাকিয়! বাম্পাগমনিবন্ধন মধুর ও অস্পষ্ট বাক্যে ইহা বলিলেন_॥২৭॥ 
 *পাঙুনন্দন:ভীমসেন ! আমি পুর্বে দেবগণের অল্প অপ্রিয় কাধ্য করি নাই; 

যাহাতে মরা উচিত হইলেও ভাগ্যহীন বলিয়াই বীচিয়া আছি” ॥২৮॥ 

সম্তী"**ঘর্ষয়স্তী চ ভামিনী-_ভা। (২৮)..*দেবানাং কিদ্িম-ভা রা। ইতঃ পরম 

“কীচকঞ্চেন্ন হন্তাত্্মাত্ানং নাশয়াম্যহম্। বিষমালোড্য পাশ্তামি প্রবেক্ষ্যাম্থবানলম্। 
পাপেন পাতিতা সা বৈ কিং ফলং জীবিতেন মে ॥ ইতি ফট্পাদা অধিকাঃ--বা। 
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ততস্তস্তাঃ করো শুন্যো কিণবস্তো। বৃুকোদরঃ। 
মুখমানীয় বেপন্ত্যা রুরোদ পরবীরহা। ॥২৯॥ 
তে গৃহীত্বা চ কৌন্তেয়ো বাম্পঘুৎস্থজ্য বাঁধ্যবান্। 
ততঃ পরষছুঃখার্ত ইদং বচনমব্রবী ॥৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং . বিরাটপর্বণি 
কীচকবধে দ্রৌপদীরিলাপো নাম অঙ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

০০ 

ডনাবংশোহ্ধ্যায়ঃ 
১ 

ভীমসেন ডবা৯ । 

ধিগস্ত মে বাহুবলং গাণ্ীবং কাল্তুনস্থ চ। 

যন্তে রূক্তাবিমৌ ভূত পাণা কৃতকিণাবুভৌ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদা 

তত ইতি । তত: পরবীরহা। খিপক্ষবী হস্ত! বুকোর্ধরঃ, বেপস্ত্যা। ছুখাবেগেন কম্পমানায়াঃ 

তন্তাঃ রুষ্ণায়াঃ, শুন্যো অলঙ্কাররহিতৌ, কিণবস্তোৌ চন্দপাধিখষণাদঢ়হগযুকে। ৯ করো, মুখং 

সম্মুখমানীয় ররোদ ॥২৯। 
তাবিতি। বীধ্যবান্ পরমছুঃখাপ্ডশ্চ কৌন্তেয়ো ভীম তো কষায়াঃ করো গৃহীত্যা বাশ্পমুদ্সথজা 

তিত হ্দং বক্ষ্যমাণং বচনমন্রবীৎ ॥৩০॥ 

হতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পাশ্মতুধণ-অহদিদা সিদ্ধ শ্ুবাগীশতন্তীচাঘ)বিরচিতাক্জাং 

মহাভাবতটাকায়াং ভারতকৌমুধীসমাখ্যায়।ং বিরা্পব্বণি কাচকবধে অ্াধশোধ্ধ্যায়ঃ ৪০৪ 

ধিগিতি । মে মম বাহুবলম্, ফাল্গনন্ত অঞ্ছুনন্ত গাওীবং ধনুশ্চ ধিগণ্ড । যদ্যম্থাৎ। তে তব 

ইমো পাণী, রক্কো বস্ততো পোহিতৌ ভুত্বা উভভাবেধ কতবিপো | এতে ॥১ | 

তাহার পর বিপক্ষবারহস্ত ভামসেন কম্পিহকলেবর! দ্রৌপদী অলঙ্কার- 

শূন্য ও কিণ-(কড়, ব। মদুয়া-) যুক্ত হস্তযুগল সম্মুখে আনয়ন করিয়া রোদন 

করিলেন ॥২৯॥ 

ভীমসেন বলবান্ হইলেও অত্যন্ত হ্ংখার্ত হইয়া ভ্রৌপদীর হস্তযুগল ধারণ কারয়। 
অশ্রত্যাগপূর্বক এই কথা বলিলেন ॥৩০॥ 

(২৯)*"মুখমানীক় বৈ পত্থযাঃ প্র বাবরাম। * “শাবিংশতিতমোহ্ধ্যায়ঠ--প্র বাব রাম, 

“একোনবিংশোহ্ধ্যায়১--ড1। | 

শপ আপ অর ০. ও আক ও নন - ৮৬ আত ও 77৮7 



১৭২ মহাভারতে বিরাট- 

সভায়ান্ত্ব বিরাটস্ত করোমি কদনং মহশু। 

অন্রে মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যু প্রতীক্ষতে ॥২॥” 
অথবা কীচকল্তাহং পোথয়ামি পদ শিরঃ | 

এশ্বর্য্যমদমত্তস্থয ক্রীড়ন্নিব মহাদ্িপঃ ॥৩। 

অপশ্যং ত্বাং যদ কৃষ্ণে ! কীচকেন পদা হতাম্। 
তদৈবাহং চিকীর্ামি মতস্যানাং কদনং মহত 81 
তত্র মাং ধন্মরাজস্ত কটাক্ষেণ ন্যবারয়শ | 

তদহং ত্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাম্মি ভামিনি ! ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সভায়ামিতি। কিন্ত অহং তন্যাং সভায়ামেব বিরাটস্ট রাজ্ঞঃ, মহৎ কদনং পীড়নং করোমি, 

কীচকন্ত দণ্ডাকরণেনাপরাধিত্থািত্যাশয়ঃ ৷ কিন্তু কৌন্তেয়ো যুধিভিরঃ, যৎ প্রতীক্ষতে, 

অজ্ঞাতবাসসমাঞ্ধিমিতি শেষঃ, তদেব অস্ত্র কদনাকরণে কারণং ভাতি ॥২॥ 

অথ কীচকণ্ দগ্ডকরণে বিরাটম্য শক্তিরেব নাস্তীতি চোদত্যাহ--অথবেতি । অথব। অহৃম্, 

ক্রীড়ন্ মহাছ্িপে। মহীহস্তীব, পদ্মা চরণেন, এইর্ধযমদমত্তন্ত কীচকন্ত শিরঃ, পোথয়ামি 

নিম্পিনন্মি /৩| 

অপশ্ঠমিতি। হে কষ্ণে! যদাহুং ত্বাং কীচকেন পদ হুতাং তাড়িতামপশ্ঠম্, তদৈবাহং 

মত্ম্ানাং তদ্দেশীয়ানামপি মহৎ কদনং চিকীর্ধামি, কর্তুমিচ্ছামি কীচকসম্বন্ধাদিতি ভাব; 181 
তত্তরেতি। কিন্তু ধন্মরাজঃ কটাক্ষেণ তত্র মাং ন্যবারয়ৎ। অগুষ্ঠদ্বারা অঙুষ্ঠমর্দনেনৈব 

ভীমসেন বলিলেন-__“যাজ্ঞসেনি ! আমার বানহুবলকে এবং অজ্জুনের গাণ্ডীবকে 

ধিক; যেহেতু তোমার এই হাত ছু'খানি স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ হইয়াও এখন অন্থুলেপন 

র্ষণে কিণযুক্ত (কড়২ বা মাড়ুয়াযুক্ত) হইয়াছে ॥১। 

কিন্তু আমি সেই সভায়ই বিরাটের গুরুতর পীড়ন করিতাম, তবে যুধিষ্টির 

যে অজ্ঞাতবাসসমাপ্তির প্রতীক্ষা করেন, তাহাই তাহা না করার কারণ 

জানিবে ॥২।॥ 

অথবা আমি, ক্রীড়াকারী মহাহস্তীর ম্যায় পদাঘাতে এস্বধ্যমদমত্ত কীচকের 
মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম ॥৩ 

এবং ভ্রৌপদি! কীচক যখন তোমাকে পদাঘাত করিল--ইহা আমি দেখিলাম, 

তখনই আমি মংস্যদেশীয় লোকদ্দিগেরও গুরুতর 'গীড়ন করিবার ইচ্ছা 

করিয়াছিলাম ॥৪॥ 

(২) সভায়াং কিম্--বা, মভায়াং ম্ম-ভা। অত্র শ্লোকানাং বিন্যাসবৈষম্যমপি- তা । 

(৫). শ্থিতবানশ্মি ভাবিনি !--প্র। 
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যচ্চরাষ্ট্াদ্বিবসনং কুরূণামেব পশ্যতাম্ 
দুর্য্যোধনস্থয কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলম্ক চ ॥৬॥ 
ছুঃশাসনস্য পাপস্যা যঙ্ময়া ন হৃতং শিরঃ | 
তম্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবাপিতম্ ॥৭॥ (যুগ্মকম্, 
ম! ধন্মং জহি স্ৃশ্রোণি ! ক্রোধ জহি মহামতে ! | 
ইমস্ত সমুপালভ্তং ত্বতো রাজা যুধিঠিরঃ | 
শৃণুয়াদ্যদি কল্যাপি ! ধ্রবং জহ্যা স জীবিতম্ ॥৮| 

ভারতকৌ মুদী 
নিবারণস্ত পূর্ববসুক্তাবপি কটাক্ষম্তাপি তত্র সমুচ্চমাঙ্গীকারান্ন বিরোধ: | হে ভামিনি! অহং তঙ্চ 
তৎ নিবারণং বিজ্ঞায়, স্থিতঃ তন্মাৎ কদনান্সিবৃ্ত এবান্মি ॥৫॥ 

যদ্িতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। পশ্যতামেব কুক্ণামন্তিকে, অন্মাকং রাষ্টাৎ রাজ্যাৎ যৎ বিবসনং 

বনবাসায় গমনম্, পাপশ্থা, দূর্যোধন, কর্ণ, সৌবলম্ত স্থবলপুত্রন্ত শকুনেঠ, ছুশালনশ্ত চ, শিরঃ, 
যৎ ময় ন হৃতম্, তৎ, হৃদি অপিতং কেনাপি নিবেশিত্ম্, শলাং শস্কুবিব, মে গাক্সাণি অঙ্গানি 
দহতি ।৬---৭। 

মেতি। হেম্থুশ্রোণি। স্থনিতম্বে। ধন্মং মাজহি ন নাশয়, কিন্ধ হে মহামতে ৷ ক্রোধং 

জহি নাশয়। যেন হি হে কল্াণি! রাঙ্গা যুধিষ্টিরো যদি; তত্রস্তব মুখাৎ ইমং সমুপালস্কং 

সমীচীনমপি তিরস্কারং শূরুয়াৎ, তদা স ঞ্রবমেব জীবিতং জহাৎ তাজেৎ। ফ্টপাদ্দোহয়ং 

ক্সোকঃ ॥৮॥ 

ভ্রারতভাবদী পঃ 

ধিগিতি &১॥ সভায়ামিতি। কারণং প্রাকটাং মা ভুদিতি হেতুঃ, প্রতীক্ষতে তদেব 

চয়ন মামবেক্ষতে । অন্যথা তর্দানীমেব কদনং কোমি কৃতং স্যাদিত্যর্থঃ ॥২॥ পোথয়ামি 

কিন্তু ধন্মরাজ কটাক্ষদ্বারা তখন আমাকে নিবারণ করিলেন । কোপনে ! আমি 

তাহার সেই নিবারণ বুঝিতে পারিয়া নিবৃত্তই হইলাম 1৫॥ 

তা"র পর, কৌরবগণের সমক্ষেই আমাদের যে রাজ্য হইতে বনবাসে গমন 

এবং পাপাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, নুবলপুত্র শকুনি ও দুঃশাসনের মস্তক যে আমি হরণ 

করিতে পারি নাই, তাহাই-_হ্ৃদয় প্রবেশিত শল্যের ন্যায় আমার সমস্ত অঙ্গ দগ্ধ 

করিতেছে ॥৬-_-৭॥ 

কিন্তু তথাপি হে স্থনিতশ্বে! তুমি ধর্ম নষ্ট করিও না এবং বুদ্ধিমতি ! 

তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কারণ, কল্যাণি! রাজা যুধিষ্টির যদি তোমার 
৮ 5০ পপ কপ কা জা পীর “রস 

সস বাপ্পা আসমা 

(৯)...মচ্চ বাষ্্রাৎ প্রচাবনং কুরূণামবধশ্চ যঃ_ প্র বাক পান। (৭) ষচ্চ তঙ্গ হৃতং শিরঃ-- 

ভ]। (৮) প্রথমত চরণন্থয়ং ভা নানি 1" 'কধ্সং অনাথ বয়াম । 



১৭৪ মহাভারতে বিরাট- 

ধনগয়ো বা স্বশ্রোণি ! যমৌ বা তনুমধ্যমে ! | 
লোকান্তরগতেঘেষু নাহং শরুোমি জীবিতৃম্ ॥৯। 

পুরা স্থকন্যা ভার্ধ্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে । 

বল্মীকভৃতং শাম্যন্তমন্থপছ্যত ভাবিনী ॥১০॥ 
নারায়ণী চন্দ্রসেনা ূপেণ যদি তে শ্রুতা | 

পতিমনচরদ্রৃদ্ধং পুরা বর্ষসহত্রকম্ ॥১১॥ 

দুহিতা জনকম্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা | 
পতিমন্নচরশ্ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্ ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ধনেতি। হে স্শ্রোণি! তঙ্গমধ্যমে! কৃশকটাদেশে ! ধনঞ্জয়ো বা অঙ্জুনশ্চ জীবিতং 

জহাদিত্যবৃত্তিঃ, যমৌ বা নকুলসহদেবৌ চ জীবিতং জঙ্াতাম্, যুধিষিরজীবিতহানাদেবে- 

ত্যুভয়ত্রাপি ভান্ঃ। এধু লোকাস্তরগতেষু সৎস্থ, অহমপি জীবিতুং ন শরোমি ॥৯। 

নন্থু মাদৃশী অপরাপি নারী কিং ত্বাদৃশান্ পতীনম্বর দিতি দৃষ্টান্তানাহ__পুরেতি । পুরা ভাবিনী 

অন্থরক্তা, স্থকন্া নাম ভাধ্যা ভার্গবং তৃপ্তপুতরম্, বল্মীকভূতং তপশ্ঠা্থম্ উ্নীমৃত্তিকাস্তগতীভূতপূর্ববম্ 

শামান্তং শমগ্ুণাশ্রিতং চ্যবনং মুনিম্ঃ বনে, অন্বপছ্যত অন্বনরুৎ ॥১০॥ 

নারেতি। যদীতি সন্ভাবনায়াম। তে তয় শ্রুতা, পুরা, রূপেণ সমন্থিতা, নারায়ণী 

নারায়ণমুনিতনয়। চন্দ্রসেনা, বর্মসহত্বকং যাবৎ বৃদ্ধং পতিং মুদ্গলমন্বচরৎ ॥১১ 

ছুহিতেতি। যদি তে শ্রতা, জনকল্স ব্াজ্ঞে। ছুহিতা, বৈদেহী বিদেহদেশীয়া সীতাপি, 

মহারণানিবাসিনং পতিৎ রাঁমমন্থচরছ্খ ॥১২। 
সাপ ১:০১ তাপস ২.০৭৯ পা পা পপ সি পপ শশী পপ 

মুখ হইতে এই তিরক্কার শ্রবণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি জীবন ত্যাগ 

করিবেন ॥৮। 

তাহা হইলে, অর্জুন, নকুল এবং সহদেবও প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং ইহারা 
লোকান্তরে গেলে, আমিও জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥৯॥ 

পুর্রবকালে ভূগুর পুত্র চ্যবনমুনি তপস্তা করিতে করিতে উয়ীর মাটার 
ভিতরে ডূবিয়া গিয়াছিলেন; পরে তিনি যখন শমগুণাবলম্বনপূর্ধক বনে গমন 

করেন, তখন তাহার অন্ুরক্তা ভার্্যা স্থকন্তাদেবী তাহার অনুসরণ করিয়া- 

ছিলেন ॥১০। 

তুমি শুনিয়া থাকিবে যে, পূর্বকালে নারায়ণমুনির তনয়া রূপবতী চন্দ্রসেনাদেবী 

সহস্রবংসরপর্যাস্ত বৃদ্ধপতি মুদগলমুনির অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥১১। 

(৯) ধন্য়োহপি সশ্রোণি ! যমৌ চাপি শুচিশ্মিতী।-**নাহং জীবিতুমুত্সহে-_ভা। 

(১*) স্থকন্তা নাম শার্ধ্যাতী_-ভা1। 



পর্বৰণি উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৭৫ 

রক্ষসে নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া । 
ক্রিশ্যমানাপি হুশ্রোণি! বামমেবান্বপগ্যত ॥১৩॥ 
লোপামুদ্র! তথা ভীরু! বয়োরূপসমন্থিতা । 
অগস্তযমন্বগাদ্িত্বা সর্ববান্ কামান্ মনোরমান্ ॥. ৪॥ 

যখৈতাঃ কীত্তিতা নাধ্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ | 
তথা ত্বমপি কল্যাণি ! সর্বৈঃ সমুদিতা গুপৈঃ ॥১৫॥ 

সাহদীর্ঘং ক্ষম কালং ত্বং মাসমদ্ধঞ্চ সম্মিতম্। 
পৃর্ণে ভ্রয়োদশে বর্ষে রাজ্জাং রাজ্জী ভবিষ্যুসি ॥১৬॥ 

ভারত কৌমুদী 
রক্ষসইৃতি। হেস্তুশ্রোণি ! রামশ্য প্রিয়া মহিষী সা সীতা, রক্ষসো বাবণাৎ নিগ্রহ্থং 

হরণেন দমনং প্রাপ্য ক্লিশমানাপি সতাঁ, বামমেব অন্বপগ্যত অন্বম€্ধ ৪১৩। 

লোপেতি। হে ভীরু । তথা বয়োরূপসমন্থিতা লোপামুদ্ঞা, সর্বান্ মনোরমানপি কামান 

পিতৃগৃহস্থিতান্ অভীষ্টান্ পদার্থান্, হিত্বা ত্য, অগস্তামন্থগাৎ্ৎ ॥১৪। 

যথেতি। হে কল্যাণি! লীন্তিতা উল্কা এতা বূপবতাঃ পতিব্রতাশ্চ নাধো। যথা, ত্বমপি 

তথৈব সর্ষৈ: পতিব্রতায়! গুণৈঃ, সমুদিতা সম্পন্না ॥১৫। 

সেতি। সা সর্বগ্ুণসমন্থিভা তুঞ্চ, সন্মিতত সমাকৃ পরিমিত সমীঈনগণনয়া "অবধারিত 

মিতার্থঃ অদ্ধং মাসম এতদ্দিনাবধিপঞ্চদশ্দিনশ্রুকমান্্রমত অতএব অদীর্ঘমূ অল্প, কাপম্, 

ক্ষম ক্ষমস্ জনি দুংখং সহন্। ততপ্ুয়োদশে বরে পর্ণ সতি, তং রাজামস্ম।কং রাঙ্জী 
পাপী ২ ৩০০০ বাপ পাপিপপাশদ পলিশ ৯৭ টা পাপ 

এবং তোমার শুনা আছে যে, , জনকরাজার 'হনয়া বৈদেহী সাতাও মহারপ্যবাসী 

পতি রামচন্দ্রের অন্ুগমন করিয়াছিলেন ॥১১॥ 

স্ুুনিতন্বে! রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সেই সাতাদেবা রাবণকর্কৃক নিগৃহীতা 

হইয়া কষ্ট পাইতে থাকিয়াও রামেরই অনুসরণ করিয়াছিলেশ ॥১৩॥ 

আর, হে ভীরু! বয়স ও বূপসমন্থিতা লোপামুদ্রা পিতৃগুহের সমস্ত মনোহর 

কাম্য বস্তু ত্যাগ করিয়াও পতি অগস্তযমুনির অনুগমন করিয়াছিলেন ॥১৪। 

কঙ্গ্যাণি! উক্ত এই রূপবতী ও পতিত্রতা নারীরা যেমন ছিলেন, তুমিও 

তেমনই সমস্ত গুণসম্পন্না ॥১৫। 

(১৩) বক্ষসা নিগ্রহম্-.স্শ্োণী _বা ব বাঁ ম, অযোনিজা মণাভাগা রামশ্-ভ1। 

(১৪) ক্লোকাৎ পরম “ছায়ৎসেনম্থাতং বীরৎ সত্যবস্থমনিন্দিতা । সাবিত্রান্তচচারৈকা 

যমলো কং মনহ্বিনী ৪ অয় শ্পোকোহধিকঃ -বা বরা ম। (১৯) মা দীর্ঘ, ক্ষম কাল 

ত্বম-ব: বা ম, কিং কালং সমস্থ মাদ্ব্ধান্কণন্মি 5ৰ জ) -5 মা পমধাঙ্জ 

সম্মিতম্__প্র | 



১৭৬ মহাভারতে বিরাট- 

দ্রৌপছ্্যবাচ। 
আর্তয়ৈতম্ময়া ভীম ! কুতং বাম্পবিমোক্ষণমূ। 
অপারয়ন্ত্যা হুঃখানি ন রাজানমুপালভে ॥১৭॥ 

কিমুক্েন ব্যতীতেন ভীমসেন ! মহাবল !। 

প্রত্যুপস্থিতকালম্ত কার্য্যস্যানস্তরো৷ ভব ॥১৮॥ 

মমেহ ভীম! কৈকেয়ী রূপাভিভবশস্য়া | 

নিত্যমুদ্িজতে রাজা! কথং নেয়াদিমামিতি ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভবিষ্াসি, ছুর্্যোধনাদিবধেন কুরুরাজ্যলাভার্দিতি ভাবঃ। “মাসমর্ধঞ্চেতি সার্ধং মাস- 

মিত্যর্ঘঃ* ইতি নীলকণ্ঠব্যাখ্যানস্ক হেয়ম, এতৎপরদিবসীয়রাত্রৌ কীচকম্ত উপ্কীচকানাঞ্চ 
বধাৎ তৎ্পরদিনে বিরাটানুমত্যা সুদেষয়া জ্রোপদ্যা নির্গমপ্রস্তাবে কৃতে “ত্রয়োদশাহমাক্রং 
মে রাজ] ক্ষাম্যতু ভামিনি !” ইতি দ্রোপগ্া এবাভিধানেন এতদ্দিনাবধিপঞ্চশদিনানামেব 

অজ্ঞাতবাসকালাবশিষ্টত্বাবগমাৎ 1১৬ 
আর্তয়েতি। হে ভীম! ছুঃখানি সোঢ়.পারয়ন্ত্যা, অতএবার্য়া ময়! এতত্বাম্প- 

বিষোক্ষণংযুরুতম্। কিন্তু রাজানং যুধিষ্িরং নোপালভে ন তিরস্করোমি 7১৭ 
কিমিতি। হে মহাবল! ভীমসেন! ব্যতীতেন অতীতবিষয়কেণ উক্তেন কিম্। 

প্রত্যুপস্থিতঃ কালে। যশ্য তশ্য কারধ্যস্য, অনন্তরঃ সঙ্গিহিতঃ সম্পাদনোগ্যত ইতার্থঃ ভব ॥১৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

চূর্ণাকরোমি ॥৩_-৬। নাহতং ছিত্বা নানীতম্ ॥৭--৯॥ অন্বপদ্যত অনুশ্থতবতী ॥১০_-১৫। 

সাদীথম অদীর্ঘম অল্পমিত্যর্থঃ| স্পন্পেতি সমাসঃ। ক্ষম ক্ষমন্, মাসমর্ধঞ্চেতি 
সাঞ্ধং মাসমিত্যর্থঃ ॥১৬--১৭॥ অনস্তরঃ আসন্গঃ সন্গছ্ধো ভবেতি যাবৎ ॥১৮৪॥ কৈকেয়ী 

অতএব পাঞ্চালি! তুমি এই অল্প অর্ধমাস-_অর্থাৎ পনরটা দিন সময়মাত্র 
এই ছুখে সহ্য কর; তাহার পর ত্রয়োদশ বৎসর পুর্ণ হইলে, তুমি রাজাদের রাণীই 
হইবে” ॥১৬॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন-_-“মধ্যমপাগ্ডব! আমি ছুঃখ সহা করিতে না পারিয়া 
পীড়িত হইয়াই এই অশ্রমোচন করিয়াছি ; কিন্তু রাজাকে তিরস্কার করিতেছি 

না ॥১৭॥ 

সে যাহা হউক; মহাবল মধ্যমপাগ্ডৰ! অতীত বিষয়ের আলোচনার আর 

প্রয়োজন কি? যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার 
জন্যই উদ্যত হউন ॥১৬। 

(১৮) [কমুক্তেন অতীতেন“'*প্রত্যাসক্নশ্ঠ কালশ্ত ছুঃখশ্ানস্তরে! ভব-তা। (৯৯) মমেহ 

কৈকয়ন্তা ভীম | রূপাতিশদ্ষয় ।...রাঞ্জি ইতি নম বর্ততে মতিঃ-সভা.। 



পর্ব উনবিংশোহধ্যায়ঃ | ১৭৭ 
ত্তা বিদিস্বা তং ভাবং স্বয়ঞচানৃতদর্শনঃ | 
টীকোহয়ং সুদুষ্টাত্বা সদ] প্রার্থয়তে হি মায্ ॥২০॥ 

তমহং কুপিতা ভীষ ! পুনঃ কোপং নিয়ম্য চ। 
অক্রবং কামসংমূঢ়মাত্বানং রক্ষ কীচক ! ॥২১। 
গন্ধর্ববাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং সততং প্রিয়! | 
তে ত্বাং শিহনযুর্ষাঃ শূরাঃ সাহসকারিণম্ ॥২২। 
এবমুক্তঃ স ছুষ্টত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ মাযৃ। 
নাহং বিভেম সৈরিন্ধি ! গন্ধররবাণাং শুচিন্নিতে ! ॥২৩। 

মগজ 
মমেতি। হে ভীম! কৈকেয়ী স্দেষ্ণ, মম রূপেণ যোহভিভবো বিরাটিন্ত পরাভব- 

শত শক্ষয়া, রাজা বিরাট:, কথং কেন প্রকারেণ, ইমাং রষ্কাং ন ইয়াৎ ন গচ্ছেৎ, ইতি চিশ্বয়া 
নিতামুদ্িজতে ॥১৯। 

তশ্তা ইতি। তত্তাঃ কৈকেযাত্বং ভাবং বিদিত্বা রাজ: পুর্ববং ময়েয়ং গ্রাহেতাবধাধো- 
ত্যর্থঃ, স্বযঞ্চ অনৃতদর্শনে]! মিথ্যাঙ্ঞানঃ, মদ্বাভিচারসস্তাবনাকরণ/দিত্যাশয়ঃ, নুহুষ্টাতা অয়ং 
কীচকঃ, সদা হি সর্বধদৈব মাং প্রার্থয়তে ৪২৭) 

তমিতি। হে ভীম! অহ্ং কুপিতা সতী, পুনঃ কোপং নিয়মা নিরুধায ৮, কামসংমুঢং 
তং কীচকমব্রবম। হে কীচক! ত্বমাত্মানং রক্ষ 8২১৪ 

মন্মরণমেৰ কুত ইত্যাহ--গন্ধর্বাণামিতি। অহং পঞ্চানাং গন্ধর্বাণাং সততং প্রিয়া ভাধ্য।। 

অতএব দুষ্ধ্যাঃ প্রান্তে ন্ব্বাঃ মাহসকারিণং বা নিহস্থাঃ ॥২২। 
পাপী 4০57 গা পপ ৮০৯০. দা এপি এ শপ সপ ০৮৭ ০ সপ এ সপ পপ পরকাল 

 "বিরাটরাজ। আমার রূপে অভিভূত হইয়া পড়িবে? এই ২ আশঙ্কাবশতঃ কি 
প্রকারে রাজা ইহার নিকট না যান” এই চিন্তায় সুদে সর্বদাই এখন উদ্বেগ 
ভোগ করিতেছেন ॥১৯॥ | 

তাহার সেই ভাব জানিয়া এবং নিজেও ভুল বুঝিতেছে বলিয়। অতি দুরাস্মা 
এই কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করিতেছে ॥২০॥ 

মধ্যমপাণ্ডব! প্রথমে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, আবার সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া 

সেই কামসংমূ় কীচককে বলিয়াছিলাম যে, “কীচক ! তুমি জীবন রক্ষা কর ॥২১ 

কারণ, আমি পাঁচজন গন্ধর্ধধের সর্ধ্দ] প্রিয়তম! ভার্্যা; তৃমিও সাহন করিতেছ 

সুতরাং সেই ছুর্ধধ বীরের! তোমাকে বধ করিবেন” ॥২২॥ 
বা এ পি পপ জর পা. ০০। এ রানি ক (ক উচ 

(২*)."নাহং স্বস্থা কদাচন। কীচকো হি হল্য়ং পৃ্টা-ভা। (২১) তদহং কুপিতা__ত] ৃ 
(২২).""পঞ্চানাং যহিষী প্রিয়া-প্র বাবরাম। (২৩) এবনুক্রোহপি'**প্রত্যুবাচ হ--ভা। 

বিস্বাট-২ও (১২) 



১৭৮ মহাভারতে বিরাট- 

শতং সহঅমপি বা গন্ধর্ববাপামহং রণে | 
সম্াগতং হনিষ্যামি ত্বং ভীরু ! কুরু মে ক্ষণম্ ॥২৪। 
ইত্যুক্তে চাক্রবং সৃতং কামাতুরমহং পুনঃ | 

ন ত্বং প্রতিবলন্তেষাং গন্ধর্ধাণাং যশস্ষিনাম্ ॥২৫॥ 

ধর্মে স্থিতান্মি সততং কুলশীলদমন্থিত। 

নেচ্ছামি কঞ্চিদ্বধ্যন্তং তেন জীবসি কীচক 10২৬ 
এবমুক্তঃ স ছুষ্টাত্বা প্রাহ্সৎ স্বনবত্তদ! | 
ন স তিষ্ঠতি সন্মার্গে ন স ধন্মে বুভূষতি ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি । এবং য়া উক্কঃ স ছুষ্টাত্মা কীচকঃ মাং প্রত্যুবাচ । হে শুচিম্মিতে! পৈরিঙ্ধি ! 

অহুং গন্ধর্্বাণাং গন্র্রবেভ্যো ন বিভেমি ॥২৩॥ 

শতমিতি । হে ভীরু! অহং রণে সমাগতং গন্ধর্বাণাং শতং সহন্রমপি বা হনিষা।মি | 

তবস্ধ মে ক্ষণমুৎসবং রমণানন্দং রমণাবসরং বা কুরু ॥২৪॥ 

ইতীতি। ইতি কীচকেনোক্তে চ, পুনরহং কামাতুরং স্কতং তং কীচকমবক্রবম্। হে কীচক ! 

ত্বং তেষাং যশন্বিনাং গন্ধর্ববাণাং ন প্রতিবলঃ সমানশক্তিকঃ 1২৫॥ 

ধশ্ম ইতি । হেকীচক! অহং সততমেব ধন্ধে স্থিতাম্মি, কুলঙ্ীলসমস্থিতা চ। অতএব 

কঞ্চিদপি জনং বধ্যস্তং কেনাপি বধামানং নেচ্ছামি ; তেন ত্বং জীবসি ॥২৬। 

আমি এইরূপ বলিলে, সেই ছুরাআ্মা' কীচক আমাকে আবার বলিয়াছিল যে, 

“শুচিশ্মিতে ! সৈরিজ্ধষি! আমি গন্ধর্বদের ভয় করি না ॥২৩। 
কারণ, শত বা সহস্র গন্ধরর্বও যুদ্ধে আসিলে, আমি তাহাদ্দিগকে বধ করিতে 

পারিব ; সুতরাং ভীরু ! তুমি আমার রমণের সময় নিদিষ্ট কর” ॥২৪॥ 

কীচক এই কথা৷ বলিলে, আমি পুনরায় সেই কামাতুর কীচককে বলিয়াছিলাম 

যে, “কীচক ! তুমি বলে সেই যশন্বী গন্ধবর্বদের সমকক্ষ নহ ॥২৫॥ 
কীচক! আমি সর্ধধদাই ধর্মে রহিয়াছি এবং কুলশীলসমন্বিতা। সেই জন্তই 

--কেহ কাহাকেও বধ করে, ইহা! আমি ইচ্ছা করি না; ০০০০০০৮০ 
আছ” ॥২৬॥ 

(২৪) শতং শতসহত্রীণি--ব। বব) অ+ পীন্ধর্বধনীং মহত জমীতিঅ-ভ (২৭) 

ইত্যুবাচ ক্রবস্তং তম্-ভা। (২৭)-"*প্রহসৎ শ্বনবন্তত:--ভা। অন্য ক্সোকণ্ত পূর্ববীদ্ধাৎ, পরম্ 
“অথ মাং তত কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু ॥ তেনৈব দেশিত। পূর্ব ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্যয়া ৷ 
হরামানয় সৈরিদ্ধি! কীচকম্ত নিবেশনাৎ ॥ সুতপুত্রস্ত মাং দৃষ্বী মহৎ সাস্বমবর্তয়ৎ 

সান্তবে প্রতিহতে ক্রু্ধঃ পরামর্শমনাভবৎ্ ॥ বিদিত্বা তশ্ত সঙ্কল্পং কীচকন্ত ছুরাত্বনঃ । তথাহ 



পর্র্ষণি উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৭৯ 

পাপিষ্ঠঃ পাপভাবশ্চ কামরাগবশানুগঃ | 
সবিনীতশ্চ ছুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৮। 
দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্যথ! জঙ্াঞ্চ জীবিতমৃ। 

তদ্ধন্মে ধতমানানাং মহান্ ধন্মো। নশিষ্যতি ॥২৯॥ (যুগ্মকম্) 
নর আগার পট ক পক ৬১এএ হে আও ডচ ও জজ এপ গজ জগত 

€ বাট পপর ই উজ কী 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি | ময় এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্বা, তদা ম্বনবৎ সশব্ং প্রাহমৎ। যেন ছি সকীচকঃ 

সতাং মার্গে পথি ন তিষ্ঠতি, ন বা সঃ, ধন্মে বুভূধতি ভবিতুং স্থাতুমিচ্ছতি, অস্তেঃ প্রয়োগ: ॥২৭। 
অথ তশ্ প্রার্থনামাত্তরং প্রত্যহমেবমেব প্রত্যাচক্ষীথ| ইত্যাহ-_পাপিষ্ঠ ইতি। পাপিষ্ঠঃ, 

ভারতভাবদীপঃ 

নদে, নেয়া গচ্ছে ॥১৯। তং ভাবং বাজাশ্যাং কীচকহৃতায়াং বিরক্তঃ শ্যা্দিত্যেবং- 

রূপমভিপ্রায়ম্ ॥২*--২৩॥  ক্ষণং স্বীকারম ॥২৪--২৫॥ বধ্যস্তং বধ্যমানম্ 1২৬ -২৮। 

(পাঠাস্তরে) অবর্তয়ৎ যৎ কৃতবান্ সান্তবং প্রিয়বাদম্ ॥১। রাজশরণং রাজাধিষ্টিতং স্থানম্ ॥২। 

সন্দর্শনে প্রত্যক্ষম্ ॥৩॥ পীঠমদ্দীঃ বাজপ্রিয়াঃ। “পীঠমর্দোহতিধৃষ্টে স্যায়ায়কন্ত প্রিয়েছপি চ" 

ইতি মেদিনী। নৈগমাঃ নাগর] বণিজো বা। “নৈগমঃ শ্যাদুপনিষদ্বণিঙ্গোনীগরেইপি চ” 

ইতি মেদিনী 8৪॥ তত্য কীচকশ্তাবিনয়ঃ ন কত; ন নাশিতঃ॥৫॥ সারথিযুদ্ধে সহায়ঃ 

নরম) রাজ্ঃ অ্ত্রিনঃ সুদেষ্যায়া্চ সম্মত: স্বদ্ধিত্বাৎ ॥৬। তহি কথং তয়োবিপ্রিয়ং তঙ্ধধেন 

কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_শূর ইতি। মুষ্ধবান্ মৌঢাং গতবান্। দীরামর্ধী তবৈব ক্ত্রিয়ং 
মাং স্পৃষ্টবান্॥*॥। তিষ্ঠতে স্থিরো ভবতি, বুভূষতি প্রাপ্তন্মচ্ছতি ॥২৭--২৮॥ দর্শনে 

দর্শনে প্রতিদর্শনং স এবং বাজব্ললভং কামাত্মা চ যদি মাং হন্যাৎ তাড়য়েৎ তাড়নভয়াঙ্থাহং 

যদি জীবিতং জহ|ং তন্তহি ধর্মে যতমানানাং ভবতাং ধন্মো নশিষ্ততি শৌধ্যং ব্যথং 
কচ পির াাকএএ্রাপা- ৯ ৮ পাতিল 

আমি এইরূপ বলিলে, সেই ছুরাত্ম' তখন অট্রহান্য করিয়া উঠিল। কারণ, সে 

_-সংপথেও থাকে না, ধর্মেও থাকিতে ইচ্ছ। করে না ॥১৭॥ 

পাপিষ্ঠ, পাপকন্মা, কামবশীভূত, অবিনীত ও হুরাত্মঁ কীচককে বার বার 
০». পপ 

রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা ॥ সন্দর্শনে তু মাং রাজ; হতপুত্রঃ পরামশৎ। পাতয়িত্বা তু 

্টাত্মা পদাহং তেন তাড়িতা ॥ প্রেক্ষতে চ বিরাটিত্ত কন্ধশ্চ বহবো৷ জনা: | রখিনঃ পীঠমর্দাস্চ 

হস্তযারোহাশ্চ নৈগমাঃ ॥ উপালকে! ময় রাজা কন্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ। ততো ন বারিতে। 

বধজ্ঞা ন তশ্তাবিনয়;ঃ কৃতঃ ॥ ঘোহয়ং বাজে! বিরাটন্য কীচকো নান সারথি: । ত্যকধর্থো 

বৃশংসশ্চ তরম্বী সম্মতঃ প্রিয়: ॥ শুরোইভিমানী পাপাত্মা সর্ধবাথেযু প্রলোভবান্। দারামশ 

মহাভাগ । লভতেহর্থান্ বহুনপি ॥ হরেদপি চ বিভ্তানি পরেবাং ক্রোশতামপি । ইত্যংশো- 

২ধিকঃ- প্র বাবরাম। (২৮)কামবাণবশানগঃ-বা ব রাম, কামকারবশাঙগ--ভা। 

(২৯).."হন্ত।দ্ যদি হন্তাচ্চ --বা, হন্াদ্ যদি জঙ্ছৎ ল--ম, হস্তা যথা হাৎ--ভা। 



১৮০ মহাভারতে বিরাট- 

সময়ং রক্ষমাণানাং ভারা বো ন ভবিষ্যতি | 

'ভার্ষ্যায়াং রক্ষমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৩০| 

প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্বা ভবতি রক্ষিতঃ | . 

আত্মা হি জায়তে তম্যাং তেন জায়াং বিছুবুধাঃ ॥৩১। 
ভর্তা তু ভার্য্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্মমোদরে | 
বদতাং চিরিক ব্রাহ্মণানাং ময়! শ্রুতঃ ॥৩২॥ 

 ভারতকৌমুদী 
পাপভাবঃ পাপচেষ্টশ্চ, কামেন যো রাগ: পরক্রিয়ামাসক্িন্তশ্ত বশমহ্গচ্ছতি প্রাপ্রোতীতি সঃ 
অবিনীত উদ্ধতগ্বভাব:, দুষ্টাত্সা চ কীচকঃ, ময়! পুনঃ পুনরেবং প্রত্যাখ্যাতঃ সন্, দর্শনে দর্শনে 

প্রত্যেকদৃষ্টিকাল এব, হন্তাৎ অগ্েব মাং প্রহরে যথাহং জীবিতম্, জহাং ত্যজেয়ম্। তন্তদা, 

ধর্মে ধন্মার্জনে, যতমানানাং ষুন্সাকং মহান্ ধন্মো নশিষাতি ॥২৮--২৯॥ 

সময়মিতি। সময়মূ অজ্ঞাতবাসপ্রতিজ্ঞাম্, রক্ষমাণানাং রক্ষতাম, বে যুষ্মাকম্, ভাধ্যা 

অহম, ন ভবিষ্ঠতি ন স্থান্তাতি মরিব্য তীত্যর্থ:। তৎ পুনরসঙ্গতযিত্যাহ__ভাধ্যায়াং রক্ষ্যমাণা- 

যাস্থ, গ্রজ] সম্ভানো রক্ষিতা ভবতি ॥৩০॥ 

প্রজায়ামিতি । প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়াং সত্যাম্, আত্মাপি রক্ষিত! ভবতি । হি যম্মাৎ, আত্ম 

তন্যাং ভাধ্যায়াং সম্ভানরূপেণ জায়তে । তেন বুধান্ত!ং ভাধ্যাং জায়াং বিদুঃ ॥৩১। 

ভর্তেতি। কথং কেন প্রকারেণ, মমোদরে জায়াৎ ভর্তা পুত্রাদিরূপেণ জায়েত, ইতি 
বিভাব্যেতি শেষঃ, ভাধ্যয়াপি ভর্তা রক্ষ্যো রক্ষণীয়ঃ। নম্বেতৎ কথং ত্বয়৷ জ্ঞাতমিত্যাহ-_. 
ধন্মমেব বদতাং ত্রাক্ষণানাং মুখাদয়ং বর্ণধন্ম্শ্চ ময়! শ্রুতঃ ॥৩২। 

আমি প্রত্যাখ্যান করিব; সেও দেখা হইলেই আমাকে প্রহার করিবে যাহাতে 

আমি জীবনত্যাগই করিব । তাহা হইলে, আপনারা ধণ্মার্জনে যত্ব করিতে থাকিলেও 

আপনাদের সে গুরুতর ধন্ম নষ্ট হইবে ॥২৮-_-২৯॥ 

আপনার! যদ্দি অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করিতে থাকেন, তবে আপনাদের 

ভাষ্য। থাকিবে না ; কিন্তু ভাধ্যাকে রক্ষা করিলে, সন্তানও রক্ষিত হয় ॥৩০) 

সম্তান রক্ষিত হইলে; নিজেও রক্ষিত হয়। কারণ, প্রাণী নিজে সম্তানরূপে 
ভাধ্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সেই জন্যই পগ্ডিতেরা ভাধ্যাকে 'জায়া, বলিয়া 

জানেন ॥৩১॥ 

আবার ভর্তা কি প্রকারে আমার উদরে জন্মিবেন, ইহ! ভাবিয়া ভার্যাও 

ভর্তাকে রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্ষগণেরা যখন ধন্ম বলিতেছিলেন, তখন তাহাদের 

নিকট এই বর্ণধর্ম শুনিয়াছিলাম-_/৩২॥ 

(৩০)-ত দারা যো ন_ভা। (৩২) বদতাং বরণধন্দাংস্চ ত্রাহ্মণানামিতি তম্ব বাক. 
আ্রাহ্গণনাষিতি শ্রুতং--া] ম+*'আ্রাঙ্গপানাং ছি মে জতম্.্তভা | 



পর্বর্বণি উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ১৮১ 

্ষত্রিয়ম্ সদা ধন্মো নান্াঃ শক্রনিবহণাশ্। 
পশ্যতো ধন্মরাজন্ত কীচকেো মাং পদাহুবধীশ ॥৩৩॥ 
তব চৈব সমক্ষং বৈ ভীমসেন ! মহাবল !। 

বয় হহং পরিত্রাতা। তম্মাদৃঘোরাজ্জটামরাণ্ড ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্) 
জয়দ্রথং তথৈব ত্বমজৈষীভ্রাতৃভিঃ সহ। 
জহীমমপি পাপিষ্ঠং যোহয়ং মামবমন্যতে ॥৩৫॥ 
কীচকে! রাজবাল্লভ্যাচ্ছোকরুম্মম ভারত ! | 
তমেবং কামসংমতৃং ভিদ্ধি কুম্তমিবাশ্মনি ॥৩৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
কোহসৌ বর্ণধন্ম ইত্যাহ__ক্ষত্রিয়শ্েতি । সদা শত্রণাং নিবর্ণান্গিধাতনাদস্ঃ ক্ষত্রিয়শ্ত গ্রধানো 

ধন্মো নাস্তি । হে মহাবল ! ভীমসেন ! পশ্যতো ধন্মরাজন্য তব চ সমক্ষমেব, কীচকো মাং 

পদ অবধীৎ্ তাড়িতবান্। অতোহয়মপি শক্ররিতি ভীবঃ | ত্বয়া হি তম্মাদঘোরাৎ জটাস্থবাদঠং 

পরিজাত। রক্ষিতা ॥৩৩--৩৪॥ 

জয়দিতি | তথৈব ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ জয়দ্রথমজৈধী: | ইদং দ্বিতয়মপ্যুপাখ্যানং বনপর্ব ণি 
ষ্টব্যম। যোহয়ং মামবমন্তে, ইমং পাপিষ্ঠং কীচকমপি জহি ॥৩৫॥ 

কীচক ইতি। হে ভারত ! কীচকো রাজবাল্লভ্যাৎ রাজঃ প্রিয়ত্বাৎ মম শোককৎ ছুংখকারা 

সংবৃত্তঃ স্থদেষয়৷ তদস্তিকে প্রেরণাধিন। সান্গিধ্যলাভাৎ রাজ্ঞে৷ ভয়াকরপাচ্চেতি ভাবঃ | অতএব 

এবং কামসংমত্তং তম্, অশ্বনি প্রস্তরে কুস্তং মৃৎখকলসমিব ভিদ্ধি ॥৩৬। 

ভারত ভাবদীপঃ 

স্যাদিতার্থঃ ॥২৯॥ এতদেবাহ-_সময়মিতি । সময় মর্যাদা অআয়োদশবর্ষরূপাম্,। ভাধ্য। 

পোষণীয়া ন ভবিষ্যতি ॥৩*--৩১॥ জায়া২ আবির্ভবে, বদদতাং কথয়তাং ত্রাক্ষণানাং 

“সর্বদা শক্রনিধাতন ব্যতীত অন্ত প্রধান ধন্ম ক্ষত্রিয়ের নই ।” মহাবল ভীমসেন ! 

ধশ্মরাজ এবং আপনি উভয়েই দেখিতেছিলেন, এই অবস্থায় আপনাদের সমক্ষেই 

কীচক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে !। আপনি সেই ভীষণ জটাম্থুরের হস্ত হইতে 

আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥৩৩-_-৩৪॥ 

সেইরূপই আপনি ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া জয়দ্রথকে জয় করিয়াছিলেন । 
এখন এই যে কীচক আমাকে অপমানিত করিতেছে, আপনি এই পাপিষ্ঠকেও 
সংহার করুন ॥75৫॥ 

ভরতনন্দন ! রাজার প্রিয় বলিয়াই কীচক আমার এইরূপ হ্ঃখ জন্মাইতে 
০০ 

(৩৩) ক্ষত্রিয়াণীং তথ! ধশ্বঃ-ভা। (৩৪)***সমক্ষঞ্চ''*ঘোরান্মহান্থরাৎ--ভাঁ। (৩৫) 

জয়ব্রখাত্তঘৈব ত্বম--ভা। (৩৬১..-কীচকং কামসন্তপ্রম-_ভা। 



১৮২ মহাভারতে 

যো নিমিভমনর্ধানাং বহুনাং মম ভারত ! ' 
তঞ্চেজ্ীবস্তমাদিত্যঃ প্রাতরভ্যুদয়িষ্যতি | 
বিষমালোড্য পাস্তামি মা কীচকবশং গমম্ ॥৩৭।॥ 

শ্রেয়ো হি মরণং মহাং ভীমসেন ! তবাগ্রতঠ | 

ইত্যুক্ত। প্রারদ্দত, কৃষ্ণ ভীমস্যোরঃ সমাশ্রিতা ॥৩৮। 
ভীমশ্চ তাং পরিষবজ্য মহত সান্তং প্রযুজ্য চ। 

কীচকং মনসাহগচ্ছণ্ড স্যক্ষণী পরিসংলিহন্ ॥৩৯।॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতদাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 

_কীচকবধে দ্রৌপদীদুখেকীর্তনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০ * 
রর ও ও রাড ও ০৮ এ এস লজ এ রব এ 

ভারতকৌমুদী 

যইতি। হেভারত! যঃ কীচকঃ, মম বুনামনর্থানাং নিমিত্তমূ, জীবস্তং তং কীচকম্, 

অভি লক্ষ্যীরত্য, আদিতাশ্চেৎ প্র।তঃ উদয়িহ্যাতি উদয়িহাতে, তদাহম্, আলোভ্য বিষং পাশ্ঠামি ; 

কিন্তু কীচকম্য বশং মা গমং ন গচ্ছেয়ম। ফট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৩৭। 

শ্রেয় ইতি । হি যম্মাৎ, হে ভীমসেন! তব অগ্রতঃ, মহৎ মম মরণং শ্রেয়ঃ, পত্যুর্দেবতা- 

রূপস্বাদিত্যাশয়ঃ। ইত্যুক্তন কৃষ্ণা ভীমন্ত উরে! বক্ষ: সমাশ্রিতা সতী প্রারুদৎৎ ॥৩৮॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

মুখাৎ বর্ণধ্দশ্চ শ্রুতঃ ॥৩২--৩৬॥ অভ্যুদয়িস্তি অভ্যুদেম্ততি ॥৩৭৪ কীচকবশং মা গমং ন 

গচ্ছেয়ম্ ॥০৮॥ হেতৃভিঘু ক্রিভিঃ তত্া খৈর্ধধার্থভূতৈশ্চাখৈঃ সংযুক্তানি তৈঃ। আগচ্ছৎ স্থতবান্। 
সন্কিণী গল্পয়োরত্যন্তরে পরিসংলিহন্ জিহ্বয়া৷ পরামূশন্ ॥৩৯। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলবষ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥১৯॥ 

পারতেছে ; অতএব প্রস্তরের উপরে মৃৎকুস্ত যেমন চুণিত করে, আপনিও সেইরূপ 
কামসংমন্ত কীচককে চুনিত করুন ॥৩৬। 

ভরতনন্দন ! যে কীচক আমার বহুতর দুঃখের কারণ, সেই কীচক জীবিত 

থাকিতে সূর্য্য যদি প্রাতঃকালে উদ্দিত হন, তবে আমি আলোড়ন করিয়া বিষ পান 

করিব; কিন্তু কীচকের বশীভূত হইব না ॥৩৭॥ 

কারণ, ভীমসেন! আপনার সম্মুখে আমার মৃত্যু ভাল।” এই কথা বলিয়। 
ভ্রৌপদী ভীমের বক্ষস্থলে পতিত হুইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৮ 
_্চ পু্ধাথাং পর নিশান উবাচ ইতি পাঠ বাব 10০) নুর 
পরম্ “আশ্বীসয্িত্বা বহুশো৷ ভূশমার্তাং হুমধ্যমাম্। হেতুতত্বার্থসংযুক্রৈর্চোভিদ্রপদাত্মজাম্। 
প্রমুজ্য বদনং তশ্তাঃ পাণিনাশ্রসমাকুলম্।***উবাচ চৈনাং ছুঃখার্তাং ভীমঃ ক্রোধৰশং গতঃ | 
ইতি ক্পোকদয়মধিকম্বপ্র বাব রাম। হ্ব্ণী--বা রাম ভা। * “*”একবিংশোহধ্যায়»-_ 

প্র বাবরা ম, “'বিংশোহ্ধ্যায়১-_ভা। 



বিংশোহধ্যায়ঃ। 

ভীমসেন উবাচ । 
তথা ভদ্রে ! করিধ্যামি যথা ত্বং ভীরু ! তাবসে। 
অয তং সুদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥১॥ 
অগ্য প্রদোষে শর্ববধ্যাঃ কুরুঘানেন সঙ্গতম্ | 

£খং শোকঞ্চ নিধূয় যাজ্জসেনি ! শুচিম্মিতে ! ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভীম ইতি । ভীমশ্চ তাং পরিঘজ্য আলিঙ্গয, মহৎ সাম্তবমাশ্বাসবাক্যং প্রধুজ্য চ, ন্ক্ষণী 

ওষটপ্রান্তোৌ পরিসংলিহন্ ক্রোধাৎ রসনয়। স্পৃন্, কীচকং মনসা৷ অগচ্ছৎ ৪৩৯ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্রাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারত্টীকায়াং ভারতকৌমুদদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি কীচকবধে 
উনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

৩৯ ৩-্প 

তথেতি। হে ভদ্রে! ভীরু! তব যথা ভাঁষসে, অহং তখৈব করিষ্যামি । ওদের 

স্পট্টয়তি _ অগ্েত্যা্দি । অগ্যৈব, বাদ্ধবৈঃ সহেতি সহ্বান্ধবং তং কীচকং হুদয়িষ্যামি বিনাশয়িষ্যামি। 

“আন্যাধ্য।ছৃখানাদান্তাধ্যাচ্চ সংবেশনাদহঃ, উভয়তোহর্ধরাত্রং বা” ইতি কাতম্তরবৃত্তো ছুর্গসিংহোক্যা 

এতদালাপশ্ক চ তদ্দিবশীয়াঞ্ধরাত্রাৎ পরং প্রবৃত্া তরদদবধিপরদিবশীয়াদ্ধরাক্রপধ্যন্তশ্ত চ 

একাহতয়৷ পরদিবসীয়ার্ধরাত্রমধ্য এব চ কীচকবধাদগ্যেত্যুপপদ্ঠতে ॥১ 

অগ্যেতি। হে শুচিন্মিতে | যাজ্ঞসেনি! ত্বং ছঃখং শোকঞ্চ, নিধুরয় শক্রসংহারশ্তাব- 

শ্কতয়া৷ বিহায়, অদ্য পূর্ব্বোক্তযুক্কেঃ পরদিবসীয়ায়া ইত্যর্থঃ, শর্ধবধ্যা রাতে: গ্রদোষে সর্ধ্যান্তাৎ 
পরকালে, অনেন কীচকেন সহ, সঙ্গতং সক্ষেতালাপকরণায় সম্মেলনং কুরুঘ ॥২॥ 

ভীমও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং বিশেষ আশ্বাসবাক্য বলিয়া ক্রোধে 

ওষ্ঠপ্রাস্ত লেহন করিতে থাকিয়া কীচককে স্মরণ করিলেন ॥৩৯॥ 

ভীমসেন বলিলেন_-“ভদ্রে ! ভীরু! তুমি যেমন বলিলে, আমি তেমনই 

করিব অর্থাৎ অগ্তই বান্ধবগণের সহিত সেই কীচককে সংহার করিব ॥১1 

(১)-.তৎ নিহুনিস্যামি'**সহ বান্ধবৈ_ভা (২) অস্থাঃ প্রদোষে-প্র বাব রাম," 

অনেন লঙ্গমম। ছুঃখশোকং বিনিধৃ'য় - ভা। 



১৮৪ বহাভারতে বিরাট- 

যৈষা নর্ভনশালেহ মত্স্যরাজেন কারিতা | 
দিবাত্র কন্যা নৃত্যস্তি রাত্রোৌ যাস্তি যথাগৃহম্ ॥৩। 

তত্রান্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং হ্থপ্রতিষিতম্। 
তত্র তং দর্শয়িষ্যামি পূর্ববপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৪॥ 

যথা চ ত্বাং ন পশ্যোয়ুঃ কুর্ববাণাং তেন সং 

কুর্ধযান্তথা ত্বং কল্যাণ! যথা সন্নিহিতো ভবেৎ, ॥৫॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ | 

তথ! তে কথায়ত্বা তু বাম্পমুণ্স্জ্য দি | 

রাত্রিশেষং রর চাকার “দি ॥৬। 

যেতি। ইহ নগরে, মত্ম্তরাজেন যা এষা নর্তনশাল! কারিতা, অজ্ঞ নর্থনশালায়াম্, দিবা 

দিবসে কন্তা নৃত্যস্তি, বাত চ তা যথাগৃহং স্বং বং গৃহং যাস্তি ॥৩। 
তত্রেতি। তত্র নর্তনশালায়ম্, দৃঢাঙ্গং দুটখটবস্থিতম্, সপ্রতিিতঞ্চ দিবামুত্তমম্, একং শয়নং 

শয্যান্তি, তত্র তং কীচকম্, পূর্বপ্রেতান্ পূর্ববমৃতান্ তশ্ত পিতামহান্ দর্শয়িস্য[মি 88 

যথেতি। হে কল্যাণি ' তেন কীচকেন সহ সংবিদং সঙ্কেতালাপং কুর্বাণাং ত্বাম, যথা 

অন্তে ন পশ্বেফুঃ, যথা চ স সন্গিহিতো ভবে তথা তং কুর্ধযাঃ ॥৫॥ 

তথেতি। ছুঃখিতৌ তৌ ভ্রৌপদীভীমসেনৌ, তথা কথয়িত্বা তু বাশ্পমুৎ্জ্য, হাদি, তম্ 
অত্যুগ্রং ছুঃখোৎকগাময়ত্বাদতিভীষণং রাজরেঃ শেষমবসানম্, ধারয়ামাসতুশ্িন্তয়ামাসতুঃ ॥৬। 

শুচিন্মিতে ! যাজ্জসেনি! তুমি দুখ ও শোক পরিত্যাগ করিয়া আগামি- 
রাত্রির প্রদোষকালে সঙ্কেতালাপ করিবার জন্য কীচকের সহিত সাক্ষাৎ কর ॥২॥ 

এই রাজধানীতে মংস্তরাজ যে হৃত্যশাল। নিশ্মাণ করাইয়াছেন, তাহার ভিতরে 

দিনের বেলায় কন্যার! নৃত্য করে এবং রাত্রিতে আপন আপন গৃহে চলিয়া যায় ॥৩। 

সেই নৃত্যশালার ভিতরে দৃঢ় খটার উপরে সুন্দরভাবে পাঁতিত একখানি উত্তম 
শয্যা আছে, আমি তাহাতে থাকিয়াই কীচককে তাহার পূর্ব্বম্থত ০০০৪ 
সহিত সাক্ষাৎ করাইব ॥8॥ 

কল্যাণি! কীচকের সহিত সঙ্কেতালাপ করিবার সময়ে যাহাতে অন্য কেহ 

তোমাকে না দেখে এবং যাহাতে সেও সেখানে যায়, তাহা করিও” &৫॥ 

(৩) ঘযদেতন্নর্তনাগারম্.-কারিতম্_-ভা। (৪) তত্রান্ত দর্শয়িস্তামি--ব| বরা ম ভা১**, 

***দৃচসন্ধি প্রাতিষিতম্--ভা৷ | (৫)*"'ন ত্বাং বুধ্যেষ্ কুরবন্তেন সংবিদম্--ভা। (৬)-**তদত্যুগ্রং 

পারয়ামাসতুন্তদা--ত।। 



পর্ষণি বিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ১৮৫ 

তন্তাং বাত্রে। ব্যতীতায়াং প্রাতরুদ্থায় কীচকঃ । 
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদ্বীমিদমত্রবী ॥৭॥ 
সভায়াং পশ্যাতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহহনম্। 
ন চৈবালভথাস্ত্রাণমভিপন্না বলীয়স! ॥৮। 

প্রবাদেন হি মতস্যানাং রাজ নান্সায়মুচ্যতে | 
অহমেব হি মত্স্তানাং রাজ। বৈ বাহিনীপতিঃ ॥৯॥ 

মাং সুখং প্রতিপঘ্ধস্ব দাসো ভীরু! ভবামি তে। 
অহ্গায় তব সুশ্রোণি! শতং নিক্ষান্ দদাম্যহম্ ॥১০।॥ 

২৩কশি রশি এন্তজাতততকএ্জ এসপি সপ্রভজিতিকতজিততপক এসপি তি তত তগসিিশিতশিতিতশততিতসি তত বিকিগতকত তত উ তত ততপিশি তত তন ত৯৯ ১৩৫ ৩শভত৬ ১০৩৩ সজকশ মে রি নিশির সশ*৬৪স্শতপ্তশকিগ্ধস্ভিতস্পএচ রহ তহককশিশিশজসবজত রত র১ ৯5585 জ রে ৭৮৬৬৪৬২৪৬৬৩ 

ভারতকৌ সুদী 
তশ্তামিতি। তশ্তাং রাত্রৌ ব্যতীতায়াং সত্যাম্ প্রীত: কালে, কীচক উথায়, রাজকুলায়ৈব 

ধাজভবনায়ৈব গন্তা, তৌপদী মিদমত্রবীৎ্ৎ 8৭ 

সভায়ামিতি | সভায়াম্, পশ্যতো রাজ: পশ্বান্থমেব বাজানমনাদুতা, পাতয়িত্বা পদ ত্বাম, 

অহনং তাড়িতবান্। বিকরণলোপাতাব আধঃ। কিন্ধু বলীয়সা ময়া অভিপন্না আক্রান্তেতি তম. 

ত্রাণ কুতোহপি বক্ষাম্, ন চৈব অলভথা: ॥৮1 

প্রেতি। হি যম্মাৎ, অয়ং বিরাটঃ, প্রবাদেন লোকবাদমাজ্রেণ, নান] নামমাত্রেণ চ, মৎ্স্টানাং 

রাজ উচ্যতে। কিন্তু বাহিনীপতিঃ সেনাপতিঃ অহমেব হি মত্স্থানাং রাজা ॥৯॥ 

মামিতি। অতএব হে ভীরু ! ত্বং স্থখমনায়াসমেব মাং প্রতিপদ্ন্ব লভন্ব ; অহং তে দাসে। 

তবামি। কিঞ্চ হে সুশ্োণি! 'অহম্, হ্যায় শীঘ্রমেব, তব শতং নিষান্ স্বণবু্রা দ্ধ|মি ॥১৭॥ 
০৯৯০০৮০০১ -পপ পপপা আ  া৮--প কাপ পিপপপ হ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন ছুঃখিত দ্রৌপদী ও ভীমসেন সেইরূপ কথোপকথন 

করিয়া অশ্রমোষনপূর্বক মনে মনে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির অবসান চিন্তা করিতে 

লাগিলেন ॥৬॥ 

তাহার পর সেই রাত্রি অতীত হইলে প্রাতঃকালে কীচক গাঞ্জোথান করিয়া 

রাজভবনেই যাইয়া ড্রৌপদীকে এই কথা বলিল-_1৭॥ 

'*সৈরিন্ত্রি! সভার মধ্যে রাজার সমক্ষে তোমাকে ভূঠলে পাতিত করিয়া 

পদাঘাত করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি প্রবলকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে বলিয়! 

কাহাকেও রক্ষক পাও নাই ॥০॥ 

কারণ, এই বিরাট, কেবল কথায় ও নামমাত্রে মংস্তাদেশের রাজা; কিন্তু 

বাস্তবিকপক্ষে সেনাপতি বলিয়। আমিই মতস্যদেশের রাজা ॥১॥ 

(4) তঙ্াং বাত্যাম_বা বরাম ভা। (৮)**পদা হতম্। নৈব চালভসে--ভা,**'ন 

চৈবালভমে-_-ব। ব বা ম। (৯)**'রাঁজ। রাজাযমুচ্যতে-_ভা। (১*) সা স্থখং পরিরভ্যন্ব, 

“দামি তে-_ প্র, মা ছুঃখং প্রতিপন্ন্ব'"'দর্ধামি তে--ভা। 

বিরাট-২৪ (১২) 



১৮৬ মহাভারতে বিশ্বাট- 

দাসীশতঞ্চ তে দগ্যাং দ্াসানামপি চাপরমূ। 
রথক্াাশ্বতবীযুক্তমস্তঃনৌ ভীরু ! সঙ্গমঃ ॥১১॥ 

দ্রোৌপদ্যবাচ | 
এবং মে সময়ং ত্য প্রতিপদ্স্ব কীচক ! | 

ন ত্বাং সথা ব! ভ্রাতা বা জানীয়াৎ সঙ্গতং ময় ॥১২॥ 

অববোধাদ্ধি ভীতাম্মি গন্ধর্রধাণাং যশস্থিনাম্ । 

এবং মে প্রতিজ্ানীহি ততোহহং বশগা৷ তব ॥১৩। 
খরঞ$জকরিজগএ্রিরিজরউজজেহাহ ৬ তর ত ঠক ০ওকতগএজ৮জিতিগ রক জিও জর জু এড পরঞিঞন ও গ্জুঞ ক ডগ ক ভব ডক্বক কও তই তিরত এ৮৩০৫৮৩০৪০৪০৪০০৪৩ক৩ক৪7 ৩৬৩৪০৬৬৬৪৮৪ ৮৬৮৪ ৪ ও ৪৩৮৬ কও ভ ক গত ক ও জব ও ও ও রক ৭ ক রড) জ ৬ ও ডা ও হজ হক উড ভর ও চপ জজ বক ত 

ভারতকৌমুদী 
দাসীতি। হে ভীরু! দাসীশতঞ্চ, অপরং দাসানাং শতমপি চ, অশ্থতরীধুক্তমেকং রথঞ্চ তে 

দষ্যাম্ ; নৌ আবয়োঃ, সঙ্গমোহস্ত ॥১১৪ 
এবমিতি। হে কীচক! অস্ত তু মে সমীপে এবং সময়ং শপথম্, প্রতিপদ্যন্ব কুরু ) যথা তব 

সখ। বা ভ্রাতা বা ময়া সহ সঙ্গতং ত্বাং ন জানীয়াৎ ॥১২॥ 

অবেতি। হি মন্মাথ্ যশন্থিনাং গন্ধর্বাণাম্, অববোধাৎ তয় সহ মৎ্সঙ্গমজ্ঞানাৎ ভীতাম্মি। 

এবং মে সমীপে প্রতিজানীহি, ততোইহং তব বশগা তবেয়ম্ ॥১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

তথেতি ॥১॥ প্রর্দোষে রজনীমুখে, সঙ্গতং সন্ভাষণম্, নিধুয় অপ্রকাশ্ ॥২--৩৪ দৃটাঙ্গং 
কাষ্ঠফলকময়ম্ ॥৪--৭॥ অহনং হতবান্ ॥৮--১০। নৌ আবয়োঃ ॥১১॥ সময়ং সক্কেতম্, 

অতএব ভীরু! তুমি অনায়াসে আমাকে লাভ কর এবং আমিও তোমার দাস 
হই। আর স্ুুনিতস্বে ! সত্বরই আমি তোমাকে একশত ্বণমুন্্রা দান করিতেছি ॥১০॥ 

এবং ভীরু! আমি তোমাকে একশত দাসী, একশত দাস ও অশ্বতরীযুক্ত 
একখানি রথ দিব ; আমাদের সঙ্গম হউক” ॥১১॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন-_“কীচক ! এখন আমার নিকট তুমি এইরূপ শপথ কর যে, 
তোমার সখ! ব৷ ভ্রাতা আমার সহিত তোমার সঙ্গম জানিতে পারিবে না ॥১২॥ 

কারণ, যশন্বী গন্ধবর্ধদিগের জানার ভয়ে আমি ভীত আছি; সুতরাং তুমি 

আমার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর; তাহার পর আমি তোমার বশবত্তিনী 
হইব” ॥১৩। | 

(১১) দাসীশতঞ্চ তেহস্াত্ত...অস্ত ভীরু 1! হুসঙ্কমঃ__ভাঁ। (১২) এবং মে সময়ং সত্যম্ 

প্র, একং মে সময়ং সত্যম্."'জানীয়াৎ সঙ্গমং মম--ভা। (১৩) অন্ুপ্রবাদান্তীতাশ্মি--বা ব 
রা ম, অন্ুবোধাদ্ধি ভীতাম্মি-.*এবং তু প্রতিজানীহি-_ভা। 



পর্ব বিংশোহধ্যায়ঃ | ১৮৭ 

কীচক উবাচ। 
এবমেতৎ করিধ্যামি যথা ত্বং ভীরু ! ভাষসে। 

একো ভদ্রে ! গমিষ্যামি শৃন্যমাবসথং তব ॥১৪॥ 
সমাগমার্থং রস্তোরু ! ত্বয়া মদনমোহিতঃ | 
যথ। ত্বাং নাববেওস্থন্তি গন্ধর্ববাঃ সূর্ধ্যবর্চসঃ ॥১৫॥ (যুখ্মকম্) 

দ্রৌপছ্্যুবাচ । 
যদিদং নর্তনাগারং মণ্স্ারাজেন কারিতম্ । 

দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যাস্তি যথাগৃহম্ ॥১৬॥ 
তাঁমজ্রে তত্র গচ্ছেথ! গন্ধর্ববান্তম্ন জানতে । 

তত্র দৌষঃ পরিহ্ৃতো৷ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭॥ 

ভারতকৌ মুদী 

এবমিতি। হে ভীরু! ত্বং যথা ভাষসে, অহমেবমেবৈতৎ করিষ্টামি। হে ভদ্রে! 

হে রস্তোরু! মদন্মোহিতঃ অহম্, তয়! সহ সমাগমার্থং সঙ্গমার্থম, এক এব শুন্তং তব আবসথং 

গৃহং গমিষ্যামি ) যথা স্থধ্যবঙ্চমঃ স্ুধ্যবৎ তেজশ্থিনে। গন্ধর্ববাঃ, ত্বাং নাববেত্স্তি মৎসঙ্গতাং ন 

জ্ঞান্যাস্তি ॥১৪-_-১৫॥ 

যদিতি | ইদং দৃশ্বমানং যন্র্তনাগারং মত্শ্করাজেন কারিতম্, অত্র দিবা দিবসে কন্যা নৃত্যস্তি, 

রাত চ ষথাগৃহং যাস্তি। অতো! রাজাবিদং শূন্যং তিষ্ঠতীতি ভাব; ॥১৬। 
তমিশ্র ইতি । তমিশ্রে অন্ধকারে, তত্র অত্র নর্তনাগারে, তং গচ্ছেখাঃ, গন্ধর্ববা ম্পত্য়ঃ ত্গ 

জানতে ন জ্ঞান্ডস্তি। অতএব তত্র দৌষস্তেযামবগমঃ পরিহতঃ পরিত্যক্তো ভবিষ্যাতি ১ অন্তর সংশয় 

নাস্তি ॥১৭॥ 

কীচক বলিল--“ভীরু ! তুমি যেমন ব্লিলেঃ আমি তেমনই করিব। হে 

রস্তোরু! আমি কামে মোহিত হইয়াছি ; সুতরাং ভদ্রে! তোমার সহিত সঙ্গম 

করিবার জন্ত আমি একাকীই তোমার শুন্তগৃহে যাইব ? যাহাতে সুধ্যতুল্য তেজন্বী 

গন্ধর্ধের৷ তোমাকে জানিতে ন। পারেন” ॥১৪--১৫| 

দ্রৌপদী বলিলেন__“বিরাটরাজা! এই যে নৃত্যশাল! নিষ্মাগ করাইয়াছেন, 

ইহাতে কন্ঠার! দিনের বেলায় নৃত্য করে এবং রাত্রিতে আপন গৃহে চলিয়া যায় ॥১৬! 

তৃমি অন্ধকারে এ ঘরে যাইবে ; গন্ধর্ব্বের৷ তাহা জানিতে পারিবেন না। তাহা! 

হইলেই দোষ পরিত্যক্ত হইবে ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥১৭। 

(১৪).যথা হুশ্রোি!  ভাষসে_ভা। (১৫) সমাগমোধত্ত রস্ভোক! তয়্াহং 

মদমোহিতঃ--ভা। 



১৮৮ মহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তমর্থং প্রতিজল্লন্ত্যাঃ কৃষ্ঠায়াঃ কীচকেন হ। 

দিবসার্ধং সমতবম্মাসেনৈব সমং নৃপ ! ॥১৮॥ 
কীচকোহথ গৃহং গন্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্ল,তঃ | 

সৈরিন্্রীরূপিণং মূঢে। মৃত্যুং তং নাববুদ্ধবান্ ॥১৯॥ 

গন্ধাতরণমাল্যেবু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ | 

অলঞ্চক্রে তদাত্সানং সত্বরং কামমোহিতঃ ॥২০॥ 

তশ্ত তৎ কুর্ববতঃ কর্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবশ | 

অনুচিন্তয়তশ্চাপি ত তামেবায়তলোচনম্ ২. ১ ৪ 
এর ই ও হট সি উপ সপএএ ি লতপীসী 

ভারতকৌমুদী 

তমিতি। হে নুপ! জনমেজয় ! কীচকেন সহ, তমর্থং বিষয়মূ, প্রতিজল্লন্ত্যা অনর্থকং 

বাস্তযাঃ রুষ্ণায়ঃ অবশিষ্টং দিবসাদ্ধ মাসেনৈব সমং সমভবৎ, শত্রসংহারোৎকগয়া দীর্ঘত্ববোধাদিতি 

ভাবঃ ॥১৮॥ 

কীচক ইতি । অথ মুড: কীচকঃ, গৃহৎ গত্বাঃ ভূখং হ্র্ষপরিপ্রত্তঃ কষ্কাসঙ্গমলাভাশয়া 

অতীবানন্দব্যাঞ্চ: সন্, তং সৈরিঙ্ীরূপিণং মৃত্যুং মৃত্যুকারণং নাববুদ্ধবান্ ॥১৭। 
গন্ধেতি। কামমোহিতঃ স কীচকঃ, তদ গন্ধাভরণমালোষু বিশেষতো ব্যাসক্তঃ সন, সত্বরমেব, 

আত্মানম্, অলঞ্ক্রে ভূষিতবান্ ॥২০। 

তশ্তেতি। আয়তলোচনাং তাং কষ্জামেব অন্ুচিন্তরতঃ, তর্দলক্করণং কন কুর্বতঃ, তশ্য 

কীচকস্তাপি, ন কেবলং ভ্রোপদ্চ ইত্যথ:, অবশিষ্ট: স কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ ॥২১। 

. বৈশম্পায়ন বলিলেন-_রাজা | কীচকের সহিত সেই বিষয় আলাপ করিবার 

পরে দ্রৌপদীর নিকট দিনের সেই অবশিষ্ট অর্ধ একমাসের তুল্য বোধ হইতে 
লাগিল ॥১৮॥ 

তাহার পর মূঢ় কীচক বাড়ী যাইয়া আনন্দে অত্যন্ত আকুল থাকিয়া সেই 
সৈরিন্ধীরূগী মৃত্যুকে বুঝিতে পারিল না ॥১৯॥ 

কামমোহিত কীচক তখন গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কারে বিশেষভাবে ব্যাপুত থাকিয়া 
আপনাকে অলঙ্কৃত করিল ॥২০। | 

সেই আয়তনয়না দ্রৌপদীকেই চিন্তা করিতে থাকিয়া অলঙ্কারপ্রভৃতি পরিধান 

করিতে থাকায় কীচকেরও সেই অবশিষ্ট সময়টা দীর্ঘ বলিয়াই বোধ হইতে 
লাগিল ॥২১। 

(১৮). পরিজগ্ন্ত্যাঃ.*.কীচকশ্ত হ--ভা। ২ 

তাং নাববুধ্যত-_বা। (২*) গন্ধাভরণমাল্যৈশ্চ-"*অলঞ্চকীর সোহআনং সত্বরঃ--ভা। (২১) 
ততস্ত কুর্ববতঃ কম্ম...তন্্র চিন্তয়তস্তশ্ত সৈরিষ্ধীং বামলোচনাম_-ভা। 
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আসাীদত্যধিক! তন্ত শী; শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ | 
নির্ববাণকালে দীপন্য বস্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥২২।॥ 
কৃতসংপ্রত্যয়স্তত্র কীচকঃ কামমোহিতঃ | 
নাজানাদ্দিবসং যাস্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্ ॥২৩॥ 
ততস্তথু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে। 
উপাতিষ্ঠত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমস্তিকে ॥২৪॥ 

তমুবাচ স্থকেশান্তা কীচকেন ময়! কৃতঃ | 
সঙ্গমে নর্তনাগারে যথাবোচঃ পরন্তপ ! ॥২৫॥ 

৩৪০০৩০০৪৭৯০০১৩৪৩৮৩০১০২১৩০-৯৩১৭৩৮৩৩১৩ত৮৭৩৭১৩৩৯৩৩৩৩০৭১৩৩-১স২১৭৩৩০৬৩০০৩৩২ ৩০১০2 ৩৩৩৩ 

আসীদিতি। নির্বাণকালে, বন্তীং দশাম্, দিধক্ষতো দগ্ধ,মিচ্ছত:, এতেন রমণায় ভ্রৌপদীং 

জিদ্বক্ষত ইতি ব্জ্যতে, দীপশ্থোব, শরিয়ং কাস্তিমৌজ্জল্যঞচ, প্রমুমুক্ষতশ্চিরায় মোক,মিচ্ছত:, তশ্ত 

কীচকশ্তা, অত্যধিক শ্রী: কাস্তি: এজ্জপাঞ্চাসীৎ ; মাকলোনালক্করণাৎ আধিকোন বস্তীগ্রহণাচ্চেতি 
ভাবঃ। মনোহরৈবেয়মূপমা ॥২২। 

কৃতেতি। কামমোহিতঃ, অতএব তত্র কুষ্জাবকো, কত; সংপ্রতায়ঃ সমাথিশ্বাসো যেন সঃ) 

অতএব চ সমাগমং কষ্ণায়াঃ সঙ্গমম্, চিন্তরানশ্চিন্তয়মানঃ সন্, মকারাগমাভাব আর্ঃ, যাস্ং 

দিবসং নাজানাৎ ন বুদ্ধবান্ ॥২৩॥ 

তত ইতি । ততঃ কীচকেন সহ তদালাপাঙ পরুৎ তদৈব, কল্যাণী ভ্রৌপধা, মহাশসে পাকস্থানে 

গত্বা, কৌরব্যং পতিং ভীমম্, অস্তিকে উপাতিষ্ঠত উপাগচ্ছ্জ ॥২৪॥ 
তমিতি। ততঃ স্থকেশান্তা দ্রৌপদী তং ভীমমুবাচ। হে পরন্তপ! তং যথা অবোচ 

উক্তবান্, ময়া তখৈব কীচকেন সহ নর্তনাগারে সঙ্গমন্তৎসন্থেতঃ কৃতঃ ॥২৫। 

নির্ববাণের সময়ে অধিক পরিমাণে বস্তী (সলিতা) দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত দীপের 

উজ্জ্বলতা যেমন অতিশয় অধিক হয়, সেইরূপ চিরকালের জন্ত কান্তি পরিত্যাগের 

সময়ে কীচকেরও তখন সমস্ত অলঙ্কারপ্রভৃতি ধারণ করায় কান্তি অতিশয় অধিক 

হইয়াছিল ॥২১॥ 
কামমোহিত কীচক দ্রৌপদীর সেই বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়। তাহার সঙ্গমই 

চিন্তা করিতে থাকায়-_সে দিন যে যাইতেছিল, তাহ। বুঝিতেই পারিল না ॥২৩॥ 

এদিকে কল্যাণী দ্রৌপদী কিন্তু সেই আলাপের পর তখনই পাকগুহে যাহয়া 
কৌরবনন্দন স্বামী ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২৪॥ 

(২২) আসীদভ্যধিক। চাপি__বা ব রা ম ভা,**নির্ববাণকালদীপন্ থা বপ্তিদিধক্ষতঃ-__ভা। 

(২৩).*"ন জানাদ্দিবদং যাতম্--ভা । (২৪)*-*গত্া ভীমসেনম্-**অন্তিকাৎ__ভা,"*'পতিমস্তিকম্ 

-্বাবনাম। (২৫). তব বাকা পরস্তপ 1--ত1। 



১৯০ মহাভারতে বিরাট- 

শূন্যং স নর্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ | 
একো নিশি মহাবাছো ! কীচকং তং নিষ্দয় ॥২৬॥ 
তং সূত্তপুত্রং কৌন্তেয় ! কীচকং মদদপিতম্। 
গত্থা:ত্বং নর্তনাগারং নির্জীবং কুরু মানদ ! ॥২৭ 
দর্পাচ্চ সৃতপুত্রোহসৌ গন্ধরর্বানবমন্যতে | 
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ ! কন্দং নাগ ইবোদ্ধর ॥২৮॥ 
অশ্রু ছুঃখাভিভূতায়! মম মার্জন্য ভারত !। 
আত্মনশ্চৈব ভদ্রং তে কুরু মানং কুলম্য চ ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
শ্ন্যমিতি। হে মহাবাহো।! স কীচকঃ এক এব নিশি শুন্তং জনরহিতং নর্তনাগারমাগমি- 

স্যতি। অতএব তং কীচকং নিষ,দয় বিনাশয় ॥২৬॥ 
তমিতি। হে মানদ! শ্বজনমানরক্ষক ! কৌন্তেয়! ত্বং নর্তনাগারং গত্ব। মদরদর্পিতং 

লতপুত্রং তং কীচকং নিজঁবং কুরু ॥২৭॥ 

দর্পাদিতি। অসৌ কুতপুত্রো দর্পাদগন্ধর্ববানবমগ্ততে । অতএব হে প্রহরতাং যো্ধ পা শ্রেষ্ঠ! 
ত্বমূ, নাগো হস্তী, কন্দং শঙ্কমূলমিব, তং দেহাত্তজ্জীবনম্, উদ্ধর ॥২০। 

অশ্রি.তি। হে ভারত! ত্বং দুঃখাভিভূতায়! মম অশ্রু মার্জম্ব, আত্মনশ্চৈব কুলস্ত চ মানং 

গৌরবং কুরু । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমন্ত ॥২৯। 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রতিপদ্তস্ব শ্বীকুরু ॥১২-_-১৭॥ দিবসার্ধম অহোরাত্রার্ধং দিনমেকমপি মাসেন সমমৌৎ- 
কণ্যাদভূৎ্ ॥১৮--২২॥ কৃতসম্প্রত্যয়ঃ কৃতবিশ্বাস* নাজানাৎ ন_ জ্ঞাতবান্ ॥২৩-_-২৭ 

০ 

এবং সেই সুকেশী দ্রৌপদী ভীমসেনকে বলিলেন-_-“পরস্তপ | আপনি যেমন 

বলিয়াছিলেন, আমি তেমনই নৃত্যশালায় কীচকের সহিত সঙ্গমের সঙ্কেত করিয়া 

আসিয়াছি ॥২৫। 

মহাবাহু! সেই কীচক রাত্রিতে একাকীই সেই শুন্য নৃত্যগৃহে আগমন করিবে; 
অতএব আপনি তাহাকে বিনাশ করুন ॥২৬। 

ত্বজনসম্মানরক্ষক কুস্তীনন্দন ! আপনি সেই নৃত্যশালায় যাইয়া সেই মদদপিত 

স্ৃতপুত্র কীচককে সংহার করুন ॥২৭॥ | 
এঁ কীচক দর্পবশতঃ গন্ধব্ধগণকে অবজ্ঞা করে; অতএব বীরশ্রেষ্ঠ! হস্তী 

যেমন শস্তের মূল উৎপাটন করে, আপনিও তেমন তাহার দেহ হইতে প্রাণ 
উৎপাটন করুন ॥২৮॥ 

10 পার + 

(১৭)..*নি্গীবং কুরু পাগুব 1বা বরা ম। (২৯)-**মম মাচ্দ্য়-_ভ]। 
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ভীমসেন উবাচ । 
স্বাগতং তে বরারোহে ! যম্মাং বেদয়সি প্রিয়ম্। 
নহান্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরব্ণিনি ! ॥৩০| 
সা মে শ্রীতিঃ সমাধ্যাতা কীচকস্য সমাগমে । 

হত্বা হিড়িম্বং যা শ্রীতির্মমাসীদ্বরবণিনি ! ॥৩১॥ 
সত্যং ভ্রাত্ংশ্চ ধর্মঞ্চ পুরস্কত্য ব্রবীমি তে। 
কীচকং নিহনিষ্যামি বুত্রং দেবপ তর্ষথা ॥৩২॥ 
তং গহ্বরে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকমূ। 

অথ চেদপি যোতস্যস্তি হিংস্থে মণ্স্যানপি গ্রুবম্ ॥৩৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
ক্বাগতমিতি। হে বরারোহে ! বরৰণিনি! তে ম্বাগতম্? ত্বং মাং যত প্রিরং বেদয়সি 

জ্ঞাপয়সি, তত্র অন্যং কঞ্চিদপি সহায়ং নহি ইচ্ছামি, শ্বয়মেব শক্তত্াৎ ॥৩০। 

মেতি। হে বরধণিনি! পূর্ববং ছিড়িস্বং রাক্ষসং হত্বা মম যা প্রীতিরাসীৎ, কীচকশ্ক সমাগমে 
হননায় সম্মেলন এব সা তাদৃশী গ্রীতিস্তয়া সমাখ্যাতা ॥৩১॥ 

সত্যমিতি। হে পাধশালি! সত্যং ম্রাতুংস্চ ধর্ম পুরস্কত্য শপথব্যিয়ীকত্য তে ব্রবীমি, 

যৎ দেবপতির্ধথা কৃত্রসন্থরং নিহতবান্, তধৈবাহং কীচকং নিহনিষ্যমি ॥৩২॥ 

তমিতি। গহুবরে গুপস্থানে প্রকাশে বা তং কীচকং পোথয়িযামি চর্ণযিম্যামি । অথ মৎস্া 

অপি চেদ্যোত্ন্তন্থি, তদ। তান্ মৎস্তানপি ঞ্রবং ছিংস্তে ॥৩৩। 
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ভরতনন্দন ! আমি ছুঃখাভিভূত ; সুতরাং আপনি আমার অশ্রু মাজ্জন করুন 

এবং নিজের ও নিজের বংশের নাম রাখুন । আপনার মঙ্গল হউক” ॥২৯॥ 

ভীমসেন বলিলেন__“বরারোহে ! বরবণিনি ! তোমাস শুভাগমন ত? তুমি” 

আমাকে যে বিষয় জানাকঈলে, আমি সে বিষয়ে অন্য কাহাকেও সহায় চাহি না ॥৩০॥ 

বরবর্ণিনি ! হিডিম্বরাক্ষদকে বধ করিয়া আমার যে আনন্দ হইয়াছিল, কীচকের 

সহিত সম্মেলনের বিষয়েই তুমি আমার সেইরূপ আনন্দের কথ৷ বলিলে ॥৩১॥ 

সত্য, ভ্রাতুগণ ও ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, ইন্দ্র যেমন 

বৃত্রান্থরকে বধ করিয়াছিলেন, আমি তেমনই কীচককে বধ করিব ॥৩২। 

গুপ্তস্থানে কিংবা! প্রকাশ্ন্থানে সেই কীচককে সংহার করিব। তা'র পর, 

(৩*) ইতঃ পূর্ববম্ "এবং করোম্যহং ভদ্রে | যথা ত্বং ভীরু! ভাষসে' ইতি পাদছয়: 
মধিকম্- প্র বা। (৩১) ঘা মে গ্রীতি:'-স! প্রীতি প্র বাবরাম। (৩৩) অথ যোত্তস্তি 

মত্ক্তানে হংস্যে---ভ1। 



১৯২ মহাভারতে বিরাট- 

ততো দুর্য্যোধনং হস্থ! প্রতিপত্স্থে বশ্ুহ্ধরাম্ । 

কামং মতস্যযুপাস্তাং হি কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির 1৩৪। 
দ্রৌপছ্যবাচ। 

যথা ন সংত্যজেথান্ত্ং সত্যং বৈ মণ্কৃতে বিভো !। 

নিগৃঢন্ত্রং তথা বীর! কীচকং বিনিপাতয় ॥৩৫॥ 
্ ভীমসেন উবাচ। 

সর্ববমেতশ করিষ্যামি যথ! ত্বং ভীরু ! ভাষসে । 

অদৃশ্যামানস্তস্যাছ্য তমন্থিন্যামনিন্দিতে ! ॥৩৬। 
নাগেো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িধ্যাম্যহং শিরঃ | 

অলভ্যামিচ্ছতস্তস্য কীচকন্থ ছুরাতনঃ ॥৩৭।॥ 
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লিরিরেরেলারবর 

ততইতি। ততো দুর্যোধনং হত্বা বহ্ধন্ধরাং প্রতিপৎস্যে লঙ্গ্যে। কুস্তাপুতো যুধিষ্টিরন্ত 

কামং যথেষ্টং মত্শ্ং বিরাটম্, উপান্তাং সেবতাম্ ॥৩৪$ 

যথেতি। হেবিভো! প্রভো!! বীর! যথা ত্বং মৃত্রুতে মন্নিমিত্তে, সত্যম্ অজ্ঞাতবাস- 

শপথং ন সংত্যজেথা:, তং তখৈব নিগুঢ়ঃ সন্ কীচকং বিনিপাতয় ॥৩৫॥ 

সর্বমিতি । হে অনিন্দিতে ! ভীরু ! ত্বং যথা ভাষসে, তখৈব অনৃশ্যমানোহহম্, অন্চ 

তমস্থিন্তাং রাত্রৌ, তশ্ু কীচকশ্ত সম্বন্ধে এতৎ সর্বং করিষ্যামি ॥৩৬। 

উক্মেবার্থং স্পষ্টয়তি_নাগ ইতি । অহমাক্রম্য অলভ্যামপি ত্বামিচ্ছতঃ তশ্ক দুরাত্মনঃ 

কীচকন্য শিরঃ, নাগে। হস্তী বিদ্বং ফলমিব, পোথয়িষ্য(মি ॥৩৭। 

সমস্ত মতস্যদেশীয়েরাও যদি যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকেও নিশ্চয়ই বিনাশ 
করিব ॥৩৩॥ 

* তাহার পর ছুষ্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করিব। এদিকে কুস্তীপুন্র 
যুধিষ্টির ইচ্ছানুসারে বিরাটের উপাসনা করিতে থাকুন” ॥:8॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন-__“প্রভু ! বার! আপনি যাহাতে আমার জন্য সত্য পরিত্যাগ 
না করেন, সেইভাবেই গুপ্ত থাকিয়া কীচককে বধ করুন” ॥৩৫। 

ভীম বলিলেন-__-“অনিন্দিতে ! ভীরু! তুমি যেমন বলিলে, আমি তেমন 

অনৃশ্ থাকিয়াই অগ্ঠ রাজ্রিতে কীচকের বিষয়ে এই সমস্ত করিব ॥৩৬॥ 

তুমি কীচকের পক্ষে অলভ্য1; তথাপি সেই ছুরাত্বা তোমাকে লাভ করি- 

(৩৪)*-কুরুরাজে। যুধিষ্ভিরঃ--ভা। (৩৫)**তথা পার্থ! কীচকং তং নিষদ্য়-বা বর 

ম,*"*তথা ভীম 1" নিষন্দয়--ভা। (৩৬) অন্ত প্রথমার্ধীৎ পরম্ “অদ্য তং শ্দয়িয্যামি 

কীচকং সহ্বান্ধবম' এতৎ পাদছুয়মধিকম্--্প্র বা বরা ম। 



বিংশোহধ্যায়ঃ | ১৯৩ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ভীষোহথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ৷ ছন্গ উপাবিশশু। 
স্বগং হরিবিবাদৃশ্টঃ প্রত্যা কাওক্ংশ্চ কী5চকম্ 1৩৮॥ 
কীচকশ্চাপ্যলঙ্কত্য যথা কামমথা ব্রজণ্ । 
তাং বেলাং নর্তনাগারে পাঞ্চালীসঙ্গমেচ্ছয়৷ ॥৩৯॥ 
প্রবিশ্টা চ ততো বেশ তমসা সংবৃতং মহ । 

একান্তে ভীমসেনং তমাসসাদ স তুন্্রতিঃ ॥৪০॥ 
শয়ানং শয়নে তত্র মৃত্যুং সুতঃ পরামূশশ্ । | 

জান্বল্যমানং কোপেন কৃষ্তায়া ধর্ষজেন হ॥৪১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তীম ইতি। অথ ভীমঃ বাত্রো ছন্টো গুপ্ত: সন্ প্রথমং কীচকাৎ পূর্ববং নর্তনাগারে গন্ধ, অদৃষ্ঠ 

এব তিষ্ঠন্, হবি সিংহে। মগমিব, কীচকং প্রত্যাকাঙ্ষন্, ভঅত্যশয্যায়ামূপাবিশৎ । আগঙচ্ছন্তং 

কীচকং বিদিত্বা তু শয়িতবান্ পরজ্র শয়ানমিত্যভিধানাৎ ॥৩৮1 

কীচক ইতি । অথ কীচকশ্চাপি যথাকা মমাত্মানমলঙ্কতা, তাং বেলাং তশ্মিন্ প্রদোষকাল 

এব, পাঞ্চালীসঙ্গমেচ্ছয়া তন্মিন্নেব নর্তনাগারে অব্রজৎ ॥৩৭॥ 

প্রবিশ্তেতি। ততশ্চ স ছুম্মতিঃ কীচকঃ, তমণা অদন্ধকারেণ সংবৃতম্ মহৎ বেশ নর্নাগারং 

প্রবিশ্বা, একাস্তে স্থিতং তং ভীমসেনম্ঠ আসসাদ প্রাপ ॥৪*॥ 

শয়ানমিতি | ক্তঃ কীচকঃ, কৃষ্ণায়! ধর্ষজেন কেশাকর্ষণাদিজাতেন কোপেন জাজলামানম্ঃ তত্র 
শয়নে শ্যায়াং শয়ানম্ মৃত্যুং মৃত্যুম্বরূপং ভীমম্ পরামশদ স্পৃশৎ ॥৪ ১৪ 

বার ইচ্ছা করিতেছে; সুতরাং হস্তী যেমন বিহ্ফল চূর্ণ করে, সেইরূপ আমি 

আক্রমণ করিয়। তাহার মস্তক চূর্ণ করিব” ॥৩৭॥ 
বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর ভীম, রাত্রিতে গুপ্তভাবে প্রথমেই নর্তনগৃহে 

যাইয়া অনৃশ্য থাকিয়া, সিংহ যেমন হরিণের আকাজক্ষা করিয়া বলিয়া থাকে, সেইরূপ 

কীচকের আকাজক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন ॥৩৮॥ 
তৎপরে কীচকও ইচ্ছানুসারে আপনাকে অলম্কত করিয়া স্ত্রোৌপদীর সঙ্গমেচ্ছায় 

সেই সময়েই নৃত্যগুহের দিকে গমন করিল 1৩৯1 
তাহার পর ছুন্মাতি কীচক অন্ধকারাবৃত সেই বিশাল গৃছে প্রবেশ করিয়া 

একপ্রান্তে অবস্থিত ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল ॥8০॥ 

ভারা এবার ১ ওত ও ৪ ৮ ০৮০ বাব? জ হও বরই ও জন্য ও জি চিজ হি জযঞ 

(৮)--বগহারী ইবাদৃশ্তঃ কুক্ধন্তত্র বিনিশ্বসন্__ভা। (৩৯):-*অপাত্রদৎ _-ভা১”**পাঞ্চালী- 

সঙ্গমাশয়া-__প্র বাবরামভা। (৪৯) এতৎপুরর্ষম্ “মন্তমানঃ স সঙ্কেতমাগাবং প্রাবিশচ্চ তথ 

ইতি পাদসয়ং ূরবান্ধাৎ পরম্ *পূর্ববগতং ততন্তত্র ভীমমপ্রতিমৌজনম্' ইতি পাদ ধিকম্ প্র 
বাবরাষ। (৪১) “ফণাধর্ষশজেন হ-_বা বরা।স তা। ্ 

বিরাট-২৫ (১২) 



উপসঙ্গম্য চেবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ | 
হর্যোন্মথিতচিত্াত্মা ম্ম়মানোহভ্যভাষত ॥3২॥ 
প্রাপিতং তে ময়! বিত্বং বহুরূপষনস্তকম্ । 

ত্বুকৃতে ধনরত্বাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ 8৪৩ 
'অকল্মান্মাং প্রশংসম্তি সর্ববা গৃহগতাঃ স্ত্িয়ঃ 
সবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোহস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৪॥ 

গাকাপখর আশির ডানা ৫৭৫১ পারার 2৯ টি টি দি হট ৫১ ও বাট বা বধ রাড ওটি ও তই বট খা খর পচ জবা এ পি বে ািশপস্তি-এ ও ৮ এট চি ৬ (৫৮৩ ভবাচি পচ ওঃ এট হাট হানাদার! 

সমাজের 
উপেতি। কিঞ্চ, কাময়োহিতঃ, হর্ধেণ উন্মধিতং ব্যস্তীকুতং চিত্তং যন্ত স তাদৃশ আত্ম। 

স্বরূপং ঘন স তাদুশশ্চ, অতএব ম্পৃষ্টাপি পুরুষতয়] নাজাসীর্দিতি ভাবঃ, কীচকঃ, উপস'গমা, 

শ্য়মান ঈষদ্ধলন্, এনং ভীমমভ্যতাবত 8৪২ 
প্রেতি। হে হুলরি! ময়া ত্বৎকতে ত্বশ্নিমিত্তে, ধনরত্বাঢাম্ দাসীশতপরিচ্ছদং তদ্যুকম্, 

অর্শ আদবিত্বাদৎ, বন্ছরূপং নানাবিবননন্তক্, বিস্বং জ্রব্যম্, তে তব বামগৃহ ইতি শেষঃ, ঞাপিতং 

প্রস্থাপিতম্ 1৪৩1 

অকন্মার্দিতি | গৃহগতাঃ সর্ব্বা এব স্ত্রিমঃ, অকল্মান্মাং প্রশংসন্তি | কিমুক্তেত্যাহ--অন্তঃ পুষান্ 

স্বানুশঃ, সুবাসা নুন্দরবসনঃ, দর্শনীয়ঃ হুদৃশ্বাশ্চ নান্তি ॥8৪॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

ইদাৎ যমুনাহ্দাঙ্গাগং কালিয়ং কষে] যথা উদ্ধ,তবাংঘ্তহৎ ত্বমেনমিহলোকাঙ্গংরে পাঁতয়েতি 
ভাব ॥২৮--৩৫॥ তন্য তেনাদৃষ্ঠমানঃ 1৩৬॥ নাগো হস্তী, অলত্যাং ত্বাম্ /৩৭--৪২৪ যৎরুতং 

ভীম জ্রৌোপদীর অপমানজনিত কোপে জ্বলিতেছিলেন এবং কীচকের মৃত্যুরূপে 
তত্রত্য শয্যায় শয়িত ছিলেন; এই অবস্থায় কীচক যাইয়া তাহাকে স্পর্শ 
করিল 1৪১ 
এবং কামমোহিত ও আনন্দে অস্থিরচিত্ত কীচক নিকটে যাইয়। ঈষৎ হাস্য 

করিয়া উহাকে বলিল-_8৪২॥ 
“সুন্দরি! তোমার জন্ত ধন, রত্ব, বহু দাসী ও বন্ছ পরিচ্ছদঘুক্ত নানাপ্রকার 

 অপরিমিত জ্রব্য আমি তোমার ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছি ॥৪৩। 
বাড়ীর লই সক পরল কাছে হে, চোদা তন 

সুনৃশ্য অন্ত কোন পুরুষই নাই” 188 

৪- “যত কৃত ধন__বা ব রা! ম, প্রাপ্ত, হি তে-. তন সমুপাগত: 
-তা। ইত: পরম্ “রূপগাবণাযুজ/তিবুবতীতিরলন্কতম্। গৃহং সাস্তংপুরং সুক্র ! জীড়ারভিবির- 
জিতদ্। তৎ সর্বাং স্থাং সমুক্িগ্ সহপাহদুপাপভ; ॥” ইতি পাদবটকমবিবহ্--প্র বাব য়া ষ ॥ 
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তীমসেন উবাচ। 
দিব্যা ত্বং দর্শনীয়োহপি দিষ্ট্যাত্বানং প্রশংসলি। 
ঈদৃশস্চ ময়া স্পর্শো দৃষপূর্বেবা ন কছিচিত ৪৫1 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ইত্যুক্ত। তং মহাবাহ্র্তীষো৷ ভীমপরাক্রমঃ 
সহসোশুপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহস্তোবাচ কীচকম্ 8৪৬ 
অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপ ! কৃষামাণং ষয়া ভূবি । 
দ্রক্ষত্যদ্ি প্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্িপম্ ॥৪৭॥ 

নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরিল্ধী বিচরিষ্যতি | 

সুখমেব চরিধ্য্তি সৈরি্ধীপতয়ন্তথা 1৪৮॥ 
ক - “পা আপ পচ আপ পাপ ৯ পা ৫ কতক কও ৩৬৪৩4 ৬৬৩৫) হ. ৪ ক কপ নত রড গপাপচ ভাঞালহ। এলাচ হা ছাপার গা রাপলিজ 

ভারতকৌ সুদী 
দিষ্ট্যেতি। হে কীচক! ত্বং দিষ্্যা মন্তাগ্যেনৈব দর্শনীয়ঃ সুদৃক্টোহলি, ছিষ্ট্যা আত্মানং 

প্রশংসসি চ। ময়া চ কহিচিদপি ঈদৃশঃ স্পর্শে] ন দৃষ্পূর্বঃ ন জাতপূর্ববঃ 8৪৫1 
ইভীতি। ইতুযুক্তা, মহাবাহর্ভামপরাক্রমশ্চ কোস্তেয়ো তীমঃ, সহসা উৎপত্য উতায় প্রস্ 

চ তং কীচকমুবাচ ॥৪৬। 

অন্যেতি। হে পাপ! অন্ত ভগিনী তবৎদ্বস! স্ুদেক্কা, সিংছেন কষ্তমাণম্, মহাছিপং ছা 

হন্তিনমিব, ময়! ভূবি কত্তমাণমূ্, অদ্রিগ্রতীকাশং পর্ববততুল্যং স্বাং ভ্রক্ষ্যতি ৪৪ ৭। 
নিরিতি। ময়া তবয়্ি হতে সতি, সৈরিদ্ধী নিরাবাধ। নিরুপজ্রব! সতী বিচরিস্কতি $ তথ 

নৈরিস্বীপতয়োহপি হুখমেব চরিস্যস্তি 1৪৮ 

ভীম বলিলেন-__“কীচক ! তুমি আমার ভাগ্যেই সুদৃশ্য হইয়াছ এবং আমার 
ভাগ্যেই আত্মপ্রশংসা করিতেছ ; আর আমিও কখনই এরূপ ষ্পর্শ পূর্বের অনুভব 

করি নাই” 18৫1 
বৈশম্পায়ন বলিলেন-__-এই কথা বলিয়াই মহাবাছ ও ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী 

কুম্তীনন্দন ভীমসেন ততক্ষণাৎ উঠিয়। হান্ত করিয়া কীচককে বলিলেন-_-1৪৬। 

“পাপিষ্ঠ! পিংহ যেমন পর্বতপ্রমাণ মহাহস্তীকে ভূতলে ফেলিয়া আকর্ষণ 
করে, আমিও আজ সেইরূপ তোকে ভূতলে ফেলিয়া আকর্ষণ করিব এবং সেই 
অবস্থা তোর ভগিনী তোকে দর্শন করিবে” ॥৪৭। | 

 তা'র পর, আমি তোকে বধ করিলে, সৈরিষ্করী নিরুপদ্তরবে বিচরণ করিবে এবং 

পৈরিক্্ীর স্বামীরাও সুখে বিচরণ করিবেন ॥৪৮। 
(0৫). পসপৃ্ট পূর্বো ন কহিচিৎ_ প্র,*ম্পষটপূর্বো! ন কছিচিৎ্ববা! বরা!ম। হজ রে 

ম্পর্শধ বেসি বিদখস্বং কামধর্দ্মরবিচক্ষণঃ | শ্বীণাং গ্রীতিকরো! নান্ত্বৎসমঃ পুরুষত্তিছ ৪” ই 
ক্লোকোহধিকঃ প্র বা বরা ম। (৪৬). 'প্রহন্েদমূবাচ টলিরিরাররর ডি নী 

পাপম্্-_বাবরামতভা। এ 

আল জারা বড» জু ও ক খ জিজপপলত ডলি গজতক্জজগতত 
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ততো জগ্রাহ কেশেষু নাল্যবৎস্থ মহাবলঃ | 

স কেশেষু পরাম্বষ্টো৷ বলেন ব'লনাং বরঃ | 
আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাগুবম্ ॥৪৯॥ 
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীন ত্তুদ্ধয়োর্নরপিংহয়োঃ | 
বসন্তে বাসিতাহেতোর্বলবদ্গজয়োরিব ॥৫০| 

অন্যোন্যজয়সংরস্তাৎ পরস্পরবধৈধিণোঃ | 
বালিন্গ্রীবয়োভ্রাত্রোঃ পুরেব কপিপিংহয়োঃ ॥৫১॥ 
ততঃ সমুগ্ভম্য ভূজে। পঞ্চশীর্বাবিবোরগো। | 
্াভিরন্তোন্ং স্থতঃ ক্রোধ বিষে। তো ॥৫২। 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততো মহাবলো ভীমঃ, মাল্যবৎস্থ কেশেষু কীচকং জগ্রাহ। ততঃ কেশেষু 

পরামৃষ্টো৷ ধৃতঃ, ধলিনাং বরঃ স কীচকোহপি বলেনৈব স্বান্ কেশান্ আক্ষিপ্য মন্তকধূননেনাকত্ 

নীত্বা, বেগেন বাহ্যোঃ পাগ্ুবং ভীমং জগ্রাহ। ফট্পাদোহয়ং শোক: 1৪৯ 

বাহ্বিতি। ততো বসন্তে কালে, বামিতাহেতোঃ করিণীনিমিত্তম। বলবদ্গজয়োরিধ, 
তুদ্ধায়োস্তয়োঃ নরসিংহয়ে মানবশ্রেষ্ঠয়োঃ বাছযুদ্ধমাসীৎ 1৫০1 

অন্তোন্তেতি। অন্যোন্তজয়সংবস্তাৎ পরম্পরজয়াভিলাধাৎ, পরম্পরবধৈধিশৌর্ভীমকীচকয়োঃ 
পুরা, কপিসিংহয়োর্বানরশ্রে্টয়োঃ, ভ্রাত্রোর্বালিস্থগ্রীবয়োরিব যুন্ধমাসীদিতি শেষঃ ॥৫১$ 

তাহার পর মহাবল ভীমসেন কীচকের মাল্যতৃষিত কেশপাশ ধারণ করিলেন; 
তখন বলিশ্রেষ্ঠ কীচকও কেশে আকৃষ্ট হইয়া বলপূর্রবক সেই কেশ ছাড়াইয়। লইয়া 
বেগে ভীমের বাহুযুগল ধারণ করিল ॥৪৯। 

তখন বসস্তকালে হস্তিনীর জন্য বলবান্ হস্তিদবয়ের ন্যায় রুদ্ধ ও নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও 
কীচকের বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৫০1 

ভীম ও কীচক পরম্পর জয়াভিলাষবশতঃ পরম্পরই বধাভিলাষী হইয়াছিলেন ; 
সুতরাং পূর্ববকাল্গে বানরশ্রেষ্ঠ বালী ও স্ুগ্রীবের তুল্যই তাহাদের বুদ্ধ হইতে 

লাগিল ॥৫১। | | 
তদনস্তর বিষতুল্য ক্রোধে উন্মত্ত ভীম ও কীচক, পঞ্চমস্তক স্পদ্ধয়ের ম্যায় 

বান্ছছ্বয়' উত্তোলন করিয়া দস্তের ম্যায় নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে 
888 ॥৫২॥ 

সস পা ৩৩ পাব সপ পপ সস 

(৫৯) অন্ত ্বিতীয়ার্চ, ভা নান্তি। (৫১) ইতঃ পূর্ব 'কীচকানাস্তমধযানতনরাশী তস্য 
. ইতার্ধমধিকম্_-প্র বা ব রা ম,.*.পুরা বা নরসিংহয়োঃ--ভা। (৫২) ততঃ সংহত্য 

রঃ পঞ্চলীর্ধ ইবোরগম্। বেগেনাতিহতে ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা ॥-ত1। 
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_ বেগেনাভিহতো৷ ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা | 
স্থির প্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥ £৩॥ 
তাবন্যোন্যং সমাশ্রিষ্য প্রকর্ষস্তৌ পরম্পরমূ। 
উভাবপি প্রকাশেতে প্ররুদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৪॥ 
তয়োরাসীত স তুমুলঃ সম্প্রহারঃ স্থদারুণঃ। 
নখদংপ্রায়ুধবতোর্বযাস্য়োরিব দৃপণ্তয়োঃ ॥৫৫| 
অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্্দমধিতঃ | 

মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রতি্করটামুখম্ ॥৫৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ, ক্রোধে! বিষমিবেতি ক্রোধবিষং তেন উদ্ধতো উন্মত্ত ভীমকীচকৌ, 

পঞ্চলীধো, এতেন প্রনারিতপঞ্চাঙ্গুলিকাঝিতি ব্যজ্যতে, উরগো সর্পাবিব, ভূজো, সমৃসভম্ 
সমৃত্তোল্য নখানি দংষ্া ইব তাভিঃ, অন্যোন্তং স্তঃ প্রহরতঃ ম্ম ৪৫২ 

বেগেনেতি । রণে জয়ায় স্থিরপ্রতিজ্ঞঃং স ভীম, বশীয়মা! কাচকেন বেগেনাভিহত- 

স্তাড়িতোহপি সন্, পদাৎ পদ্দমপি চলিতে! নাভ বধ ॥৫৩॥ 

তাবিতি। তাবুভাবপি ভীমকীচকো, অন্যোন্তং সমন্সিযা পরম্পরং প্রকর্ষস্তো আকর্ষস্তো 

সস্তোঁ, প্রবৃক্ষৌ বলবস্তো বৃষভাবিব প্রক।শেতে ম্ম 1৫81 
তয়োরিতি। দু্ধয়োর্গব্বিতয়োঃ, তয়োভীমকীচকয়ো:, নখদংস্রাফুধবতোব্যাজয়োরিব, স 

সন্প্রহারে। যুদ্ধম্, তুমুলঃ নর্দারুণশ্চাসীৎ ॥৫৫। 

অভীতি। অথ অমধিতঃ ক্রুদ্ধ; কীচকঃ, অভিপত্য অভিগত্য, বাহুভ্যাম্, মাতঙ্গো হস্তী, 
প্রতিক্ং মদন্রাবি করটামুখং গণ্ডোপরিভাগো যশ্ত তম্, মাতঙ্গম্ অপরং হস্তিনমিব, প্রতাগৃহ্থাৎ 

ভীমমধারয়ৎ। “কাকেভগণ্ডো করটো” ইত্যমবঃ | স্ত্রত্বমাম্ ॥৫৬। 

ভারতভবাদীপঃ 

যদজ্জিতং ধনার্দি তৎ সর্বং তে তৃভ্যং প্রাপিতং দত্তমিতি সগন্ধঃ ॥9৩॥ অতঃপরং স্বাং 

সমুদ্দিশ্তাহমত্রীগতোহন্মি। প্রশংসম্তি ত্বয়াহং বুৃত ইতি হেতোরিত্যভিপ্রায়ঃ 89৪ - ৪৭ 
১০ এলপি ০৩ আক. পপ সা পা গা ওরা পা 

তাহার পর বলবান্ কীচক বেগে ভীমকে আঘাত করিলেও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীম 

যুদ্ধে আপন স্থান হইতে একপদও সরিলেন না! ॥৫৩॥ 

তৎপরে ভাহার! ছুই জনই পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর আকর্ষণ করিতে 

থাকিয়া বলবান্ হুইট। বৃষের স্তায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন 8৫৪ 

ক্রমে নখ ও দস্তরূপ অন্ত্রশালী ছুইট। ব্যান্ত্রের স্টায় গবিবিত ভীম ও কীচকের 

সেই যুদ্ধ তুমুল ও অতিভীবণ হইয়া উঠিল ॥৫৫॥ 

৫৫২) ৫৩) গ্সোকয়োদ্বিতীয়ার্ধহয়ং ভা৷ নান্তি। (৫৫)""সতুসুলঃ স প্রহারঃ-_প্র। 

(৫৯)---প্রত্যগৃহাদমধ্তঃ--তা। | এ 



স চাপ্যেনং তদ৷ ভীম; প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্। 
তমাক্ষিপত কীচকোহথ বলেন বলিনাং বরঃ 8৫৭॥ 
তয়োর্ভজবিনিম্পেষাহুভয়োবলিনোস্তদ। | 

শব্দঃ সমতবদৃঘোরো বেণুন্ফোটসমো৷ যুধি ৪৫৮৪ 
অখৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্গৃহমধ্যে বুকোদরঃ | 
ধুনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চগ্ড ইব ভ্রুমম্ ॥৫৯। 
স তীষেন পরাস্থফ্টো ভুর্বলো৷ বলিন! রণে। 
ব্যম্পন্দত বথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাগুবম্ ॥৬০॥ 

ভারতকোমুদী 
সইতি। তদা বীর্যবান্ স ভীমোহপি চ, এনং কীচকং প্রতিজগ্রাহ। অথ বলিনাং বর: 

কীচকঃ বলেন তং ভীমম্ আক্ষিপৎ 4৫ ॥ 

তয়োরিতি। তদা বলিনোন্তয়োকুভয়োঃ, তু্বিনিষ্পেষাৎ বাহুলংঘর্ধাৎ্, যুধি যুদ্ধত্থানে, 
বেগুক্ষোটসমঃ বংশবিদারণশব্তুলযঃ, ঘোরঃ শবঃ সমভবত্ ॥৫৮। নু 

অথেতি। অথ বৃকোদরে! বলাদেনং কীচকং গৃহমধ্যে আক্ষিপ্য, চণ্ডে বায়ুক্র মমিব, বেগেন, 
ধূনয়ামাস চালয়ামাস ।৫৯$ 

সইতি। বলিনা ভীমেন, পরামৃষ্টঃ সঞ্চালিতঃ, স কীচৰঃ, রণে, দুর্ব্বলে! ভব্পপি, ব্যম্পন্দত 

জেতুমচেষ্টত, যথাপ্রাণং যথাবলম্, পাগডবং ভীমং বিচকর্ষ চ ॥৬০। 

তাহার পর একট! হস্তী যেমন অপর মদস্রাবী হস্তীকে শুগুদ্বারা ধারণ করে, 
সেইরূপ ক্রুদ্ধ কীচক বেগে যাইয়া বাছুযুগলঘ্বার ভীমকে ধারণ করিল ॥৫৬1 

তখন বলবান্ ভীমসেনও কীচককে ধারণ করিলেন ; তৎপরে বলিশ্রেষ্ঠ কীচক 
বলপুর্্ধক ভীমসেনকে ধাকা দিল ॥৫৭ 

তখন বলবান্ ভীম ও কীচক ছুই জনেরই বাহুসংঘষে যুদ্ধস্থানে বশবিদারণের 
(ৰাশফোটার) শবের স্তায় ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল ॥৫৮। 

তাহার পর ভীমসেন বলপূর্ব্ক কীচককে একটা ধান্ধ। দিয়া, ভব রাবার 
যেমন বৃষ্ষকে দূর্দিত করে, সেইরূপ কীচককে ধরিয়া গৃহমধ্যে বেগে ঘৃর্িত করিতে 
লাগিলেন ॥৫৯। 

বলবান্ ভীমসেন ঘুণিত করিতে থাকিলে, কীচক যুদ্ধে ক্রমশঃ ছূর্ববল হইতে 
থাকিয়াও জয়ের জন্য চেষ্টা টিনা ররর সারা 
আকর্ষণ করিতে লাগিল ৪৬০৪ | রর 

 ৫৭)...সমাক্ষিপৎ...বলব্যলিনাং বরঃ_ভা। - চ-তা। 



বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৯৯৯ 

ঈহ্দাগলিতং হস্তাত ক্রোধাচ্ছচলপদং.স্থিতম্ । 
কীচকে। বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপন্ভুৰি ৪৬১৪ 
পাতিতো ভূবি ভীমন্ত্র কীচকেন বলীয়স! । 
উত্ুপপাতাথ বেগেন দগ্ডপাণিনিবাস্তকঃ ৪৬২) 

স্পর্ধমানৌ বলোশ্মাত্বৌ৷ তাবুতৌ সূতপাগুবো । 
নিশীথে পধ্যকর্ষেতাং বলিনৌ নিশি নির্জনে ॥৬৩1 

ততত্তস্তবনশ্রেষ্ঠং প্রাকম্পত মুহুমুহুঃ 
বলবচ্চাপি সংক্ুদ্ধাবন্যোন্ং তাবগর্জতাম্ ॥৬৪| 

| ভারতকৌমুদী 

ঈষদিতি। বলবান্ কীচকঃ, হস্তাৎ ঈবদাগলিতং অইম্, ক্রোধাৎ চলপদং চলচ্চরপং যথা 

স্যাততথা স্থিতং ভীমম্, জানুভ্যাং জানুদ্য়াঘাতেন, তুবি আক্ষিপৎ ম্যপাতয়ৎ ॥৬১। 

পাতিত ইতি। অথ বপীয়না কীচকেন ভুবি পাতিতো৷ ভীমন্ত, দণ্ডপাশিরস্তকো যম ইব, 

বেগেন, উৎপপাত উত্তস্থো ॥৬২॥ 

স্পর্েতি। স্পর্ধমানৌ, বলোন্সত্বো৷ মানসিকবগেনাস্ছির চিত্তো, বলিনে) কায়িকবলশালিনৌ চ, 

তাবুতো শৃতপাগবৌ, নিশি নিশীথে তদর্ধলময়ে, নির্জনে পর্যকর্ধেতাম 1৬৩৫ 

তত ইতি । ততঃ, তত ভবনশ্রেষ্ঠম্, মুহমুহ: প্রাকম্পত, তয়োঃ সংঘধাদ্দিতি ভাব; । সংকুদ্ধো 

তাবপি অন্টোন্তং বলবদত্যন্তম্, অগর্জতাঞ্চ ৬৪ 

ওয়ালার এও ঝ) ও ওর কার ও জার জজ জি নিজ ৪৮৬৩৪ ডক 

৬ ৪ ও শপ ও হাজি গী 

ভারতভাবদীপঃ 

বাসিতাহেতোপ্তিনীনিমিত্ম্ ॥৫১--৫৭॥  করটামুখং গণ্ুগ্থগন্ছং মদনির্গমস্থানম। “করটে! 

গজগণ্ডে শ্যাৎ” ইতি মেদিনী ॥৫৩৬৩--"৬০॥ আকলিতমাক্রাস্তম্, দ্রুতপদং চলিতন্থানং যথা 

রর ি888888 8 788868581764 8 

তখন ভীমসেন কীচকের হস্ত হইতে অল্প নির্গত হইয়া ক্রোধে চঞ্চল চরণে 

ঈাড়াইলে, বলবান্ কীচক জান্ুঘুগলের আঘাতে তাহাকে ভুলে নিক্ষেপ 

করিল ॥৬১৫ 

বলবান্ কীচক ভীমসেনকে ভূতলে নিপাতিত করিলে, ভীমসেন দগুহস্ত ঘমের 

স্তায় বেগে গাত্রোথান করিলেন ॥৬২। | 

তাহার পর ম্পর্ধাকারী, বলোন্মত্ত ও বঙ্গবান্ সেই কীচক ও ভীমসেন ছুই জনই 

অর্ধরাত্রসময়ে সেই নির্জনস্থানে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ৪৬৩৪ | 

তখন সেই উৎকৃষ্ট নৃত্যশালা মুহুমু্ছ কম্পিত হইতে লাগিল; আর ভীম এবং 

কীচকও ুদ্ধ হইয়া পরস্পর গুরুতর গর্জন করিতে লাগিলেন ৪৬৪ 

(৮) শর্ঘ্া চ বলোন্সতো-_প্র বাব রাম। (৬৯৪) ততগ্ততবনং শ্রেঠম্- প্র বাব 

রাষ। . ৪৭ রা 



২০৪  ষহাভারতে বিরাট- 

তলাভ্যাং স তু ভীষেন বক্ষস্যাভিহতো৷ বলী। 
কীচকে! রোধসংরদ্ধঃ পদান্ন চলিতঃ পদম্ ৪৬৫৪ 

মুহূর্তস্ত স তং বেগং সহিত্বা ভুবি ছুঃসহম্। 
বলাদহীয়ত তদ! সূতে৷ ভীমবলার্দিতঃ ॥৬৬॥ 
তং হীয়মানং বিজ্ঞায় ভীষসেনে। মহাবলঃ | 
বক্ষম্ঠানীয় বেগেন মমর্দৈনং বিচেতসম্ ॥৬৭॥ 
ক্রোধাবিষ্টো৷ বিনিশ্বস্ত পুনশ্চৈনং বৃুকোদরঃ | 
জগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেঘেব তদা ভূশম্ ॥৬৮| 
গৃহীত্বা! কীচকং তীমো৷ বিরুরাব মহাবলঃ। 
শার্দ লঃ পিশিতাকাঞ্ষণী গৃহীত্বে মহাম্বগম্ ॥৬৯॥ 

ওর এ ও ও ৪2৮৩ ওত এও ও তত ও চজও ও ও ও 5 ও ও ৩৫৩৭০ ৬ এ 9 ৩ কি এ ৫১৩১ ও ওপটিবারসও খা বাধ এ ওক ওই পপ ও ৬ হও কিহ তা ০০৬০০
 

তলাভ্যামিতি । রোষেণ সংরন্ধ উদ্ধতীভভূতঃ বলী স কীচকস্ত, ভীমেন, তশ্সাত্যাং কর তলঘয়েন, 
বক্ষসি অভিহতঃ সন্পি, পদাৎ পদমপি ন চলিতঃ ॥৬৫॥ 

মূকুর্থমিতি। ন ক্ৃতঃ কীচকঃ তা ভুবি মুহুর্তং তং তীমাঘাতজনিতং ছুঃদহং বেগং সহিত্বা 

ভীমবলার্দিতঃ সন্ ক্রমেণ বলাদহীয়ত বিচ্যুতোহভবৎ ॥৬৬। 
তমিতি। মহাবলে। ভীমসেনস্তক তং কীচকং হীয়মানং বলাছিচ্যবমানং বিজ্ঞায় বেগেন 

বিচেতসম্ অচেতনপ্রায়ম্ এনং কীচকং বক্ষপি আনীয় মন্দ ॥৬৭৪॥ 
ক্রোধেতি। জয়তাং শ্রেষ্ঠ! বুকোদরঃ ক্রোধাবিষ্টঃ সন্ বিনিশ্বস্থ তর্দ পুনশ্চ এনং কীচকম্, 

তশং কেশেছেব জগ্রাহ ।৬৮। 

গৃহীন্কেতি। মহাবলো ভীমঃ কীচকং গৃহীত্বা, মহামৃগং গৃহীত্ব! পিশিতাকাজ্্ী মাংদতো জনা- 
ভিলাবী শার্দংলো! ব্যা্র ইব বিরুরাব জগজ্জ 1৬৯। 

পথ শিস শি শসা ১ পিস শাপলা 

তাহার পর ভীমসেন হস্তযুগলঘ্বারা কীচকের বক্ষ-স্ছলে আঘাত করিলেও 

ক্রোধোদ্ধত বলবান্ কীচক স্বস্থান হইতে একপদস্থানও সরিল না ॥৬৫। 
কিন্ত কীচক তখন মুহুর্তকালমাত্র ভূতলে থাকিয়া সেই ছুঃনহ বেগ সহা করিয়া 

ক্রমে ভীমের বলে গীড়িত হইতে থাকিয়া বলহীন হইতে লাগিল ॥৬৬ 
চুন 

বেগে বক্ষে আনয়ন করিয়! মর্দন করিতে থাকিলেন ॥৬৭॥ 

বিজয়িশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়! নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তখন আবারও 
দৃঢ়ভাবে কীচকের কেশাকর্ষণ করিলেন ৪৬৮1 

তাহার পর মাংঅভোজনাভিলাষী ব্যাক যেমন মহামগ ধারণ করিয়া গন 

 (৬+)-"বক্ষস্তাহ্ত্য বেগেন মমক্ৈনম্-_ভা | 



বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ | ২০১ 

তত এনং পরিশ্রাস্তমুপলভ্য বকোদ্বরঃ | 
ষোজয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া বথ! 1৭০॥ 

নদস্তঞ্চ মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্ | 
ভ্রাষয়ামাস ম্থচিরং বিস্ক,রম্তমচেতসম্ ॥৭১৪ 
প্রগৃহ্হ তরসা দোর্ড্য'ং কণ্ঠং তস্য বুকোদরঃ | 
অগীড়য়ত কৃষ্ণায়ান্তদা কোপোপশাস্তয়ে ॥৭২॥ 

সবক 2০3 (পর উপর, এন এটিও ও টি ও ২১৩৬ ও ভব কত ঙ চা বদ ও বা ও বা বাপ, সই ২৬ এপ ১ এরাও গার ও বক জ১ ও রিও টি হও র১৬ কক ৬৬ ॥ ও & 8১৮৩০ ৬ ৮জ  বক হও ৬৬ ডক গত ৩:৬১ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । ততো বৃকোদর: এনং কীচকম্, পরিশ্রান্তম্, উপলভ্য জাত্বা, ঘথ! রশনয়া রজ্জা 

পশু. গলে যৌজয়তি, তথ! বাহুভ্যাং গলে যোজয়ামাস ববন্ধ ॥«**॥ 

নদন্তমিতি । মহান্ নাদেো! যশ্মিনি তত, ভিন্া বিদীর্ণ যা ভেরী তশ্যান্তচ্ছশ্ত সম সমান: 
স্বনঃ শবে! ঘন্মিন্ তত্তাদৃশঞ্চ যথ। শ্যাত্তথা, নদস্তং শব্ধায়মানম্, বিশ্ফুরস্তং স্পন্দমানম্, অচেতস- 
মচেতনঞ্চ কীচকম্, স্থচিরং ভ্রাময়ামাস ভীমঃ ৭১) 

প্রেতি। তদা বৃকোদরঃ, কৃষ্কায়া ভ্রৌপত্তাঃ কোপোপশাস্তয়ে, দোর্ড্যাং বাছভ্যাম্, তরস! 
বলেন, প্রগৃহ্ ধৃত্বা, তস্য কীচকমশ্ত কঠম্ অপীড়য়ত ॥৭২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
স্তাৎ তথা স্থিতম্ ॥৬১--৬৫॥ সহিত্বা সো বলাদহীয়ত বলহীনোহভূৎ ॥৬৬॥ বক্ষন্তা- 
শীয়ানতং ভগ্রং কৃত্বা তন্নাভিনা তচ্ছিরঃ সংযোঙ্যেত্যর্থ: /৬৭ --৬৮। গৃহীত্ব। চেতি পাঠে 

ইবার্থে চঃ ৪৬৯৪ যোক্ত,য়ামাস ববন্ধ, রশনয়া রজ্ 8৭*-_-৭১৪॥ দোর্যাং পাণিভ্যাম্ ॥৭২৪ 
স্ব 

করে, সেইন্বপ মহাবল ভীমসেন কীচককে ধারণ করিয়া গঞ্জন করিতে 

লাগিলেন ॥৬৯॥ 

তৎপরে মানুষ যেমন রজ্ছুদ্বারা পশুর গলদেশ বন্ধন করে, সেইরূপ ভীমসেন 

কীচককে পরিশ্রাস্ত বুঝিয়া বাহুদ্বারা তাহার গলদেশ বন্ধন করিলেন ॥৭০॥ 
কীচক তখন ছটফট করিতে লাগিল, অচেতন হইয়া পড়িল এবং বিদীর্ণ 

ভেরীর ন্যায় গুরুতর শব্দ করিতে থাকিল ; সেই অবস্থায় ভীমসেন তাহাকে ভূতলে 
অনেক সময় ভ্রমণ করাইলেন ॥৭১৪॥ 

পরে ভীমসেন ভ্রৌপদীর ক্রোধনিবৃত্তির জন্য বাহুযুগলদ্বার! বলপূর্র্ক ধারণ 
করিয়া কীচকের গলদেশ পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥৭১॥ 

(৭). যোক্তয়ামাস বাছভ্যাম্ব প্র রাষ। (৭+১)-ভিন্লভেরীমহাত্বনম--ভা। (৭২) 
পূরধবার্ধাৎ পরষ্ “আক্রম্য চ কটীদেশে জাননা কীচকাধমম” ইতি পাদব্য়মধিকষ্--প্র বা 
বরা। | 4 

বিশ্বাট-২৬ (১২) 



অথ তং ভগ্রসর্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্। 
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমষারয়ত্ড ॥৭৩। 
তং বিষীদত্মাজ্ঞায় কীচকং পাণুনন্দনঃ 1. 
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হু 8৭৪৪ 
অগ্যাহমনৃণে! তূত্ব। ভ্রাতুর্ভার্য্যাগ্রহারিণমূ্। 
শাস্ভিং লব্ধাস্মি পরমাং হত্ব! সৈরিন্ষিকপ্টকম্ ॥৭৫। 

ইত্যেবমুক্ত। পুরম্থপ্রবীরস্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ | 
_আঅন্তবস্ত্রাভরণং রি স্তমুদ্তান্তনেত্রং ব্যহমূ্সসর্ ৭৩৬1 

পক বাব এ 2 4) খাট ও ও ও আছ ধা) উ রী রড গন ৫8 অরে 1৪৮5 অত পরপর ও ওত এও ওরা চি জী 

_ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ বৃকোদরঃ, বাহুভ্যাম্, ভগ্রসর্ববাঙ্গম, ব্যাবিদ্ধে চৈতস্লোপাৎ সম্কৃচিতে 

নয়নান্রে নেআবরণচর্ন্বয়ং যন্ত তং তাদৃশঞ্চ, তং কীচকম্, অপীড়য়ত, পশুমিব মারয়িত্বা 
প্রহত্যেতি পশুমারম্। “কর্্মণি চোপমানে” ইতি ণম্। অমারয়চ্চ ॥৭৩ 

তমিতি। পাওুনন্দনো ভীমঃ, তং কীচকম্, বিষীদত্তং বিশেষেণাবসীদস্তমাজায়। ভূতলে 
অ্রাময়ামাস, ইদং বাকামুবাচ চ। হশবঃ পাদপুরণে ৪৭88 

অস্তেতি। অন্ত অহ্ম্, ভাধ্যাং ভ্রৌপদীং প্রহরতি চরণেন তাড়য়তীতি তম্, অতএব 
সৈরিষ্ধ্যা দ্রৌপস্তাঃ কণ্টকং শত্রৎ কীচকম্, “যাকারো স্ত্রীকুতৌ হুন্থোৌ কচিৎ” ইতি হৃম্বত্বম্, হত্বা, 
তেনৈব চ স্রাতুত্র্তৃবগন্ত অনৃণো! ভূত্বা, পরমাং শান্তিং লন্ধাশ্মি ৪৭৫1 

ইতীতি। ক্রোধেন সরাগে রক্তবর্ণে নেত্রে যস্ত স তথোক্ত:, পুক্রবপ্রবীরো৷ ভীম, 
ইত্যেবমুক্ত1, আশ্রন্তানি সংঘর্ধাৎ ম্খলিতানি বস্ত্াভরণানি যন্ত তম, ক্ফুরস্তং স্পন্দমানম, 

উদ্ত্রান্তনেং ঘৃণিতনয়নম্, ক্রমাৎ ব্যন্ং বিগতপ্রাপঞ্চ, তং কীচকম্, উৎসন্্ধ তত্যাজ $৭১। 

কীচকের সমস্ত অঙ্গ পুর্রেই ভগ্ন হইয়াছিল; আর নয়নের আবরণ তখন 
সন্কুচিত হইয়া৷ আসিতেছিল ; এই অবস্থায়ও ভীমসেন বান্যুগলঘ্বার। তাহাকে গীড়ন 
করিতে লাগিলেন ; পরে পশুর ম্যায় তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন ॥৭৩॥ 

কীচক অবসন্ন হইয়। পড়িয়াছে--ইহা বুঝিয়া ভীমসেন তাহাকে আবারও ভূতলে 
ভ্রমণ করাইলেন এবং এই কথা! বলিলেন- 1৭88 | 

“ভাধ্যার উপরে পদাঘাতকারী এবং সৈরিক্ত্রীরূপিণী সেই ভার্্যার শব্র 
কীচককে বধ করিয়া আজ আমি আতাদের নিকট অরদী হইয়া পরম শাস্তি লাভ 

করিব” ৪৭৫ 

এই কথা বলিয়া ক্রোধে আরক্নয়ন পুরুষপ্রধান ভীমসেন সেই কীচককে 

€4৪)*"ভুতলে ্রাম্বিত্ব৷ তু বাক/মেতছ্বাচ হ--ভা। (৭৫)-" আতভাধ্যাপহারিপষ্ 

 শপজ্বাতুর্তাধ্যাপহারিণম্--বা! ৰ রা ম,*"*লৌখ্যং প্রান্দ্যাষি পযন্ত! ১ অয়ং প্লোক: 

ভ1 নান্তি*.'উদ্্াস্তচিতন্--প্র। | 

খা ও চে এড রাজখরবিশলারিরা বা গর ৫ রা ক বিযা প ও ডি এ 0 ও ররর হা হা ওটা খারা টি ওর 



নিম্পিষ্ত পাণিনা পাণিং সন্দকৌষ্ঠপুটো বলী। 

সমাক্রন্য চ সংক্রুদ্ধে! বলেন বলিনাং বরঃ &৭৭॥ 
তশ্ত পাদ চ পানী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্ববশঃ | 
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধক্ ॥৭৮॥ (যুগ্মকম্) 
তং সম্মধিতসর্ববাঙ্গং মাংসপিণ্োপমং কৃতম্। 
কৃ্ণায়ৈ দর্শয়ামাস ভীমসেনে। মহাবলঃ ॥৭৯। 

| উবাচ চ মহাতেজ। দ্রৌপদীং পাওুনন্দনঃ | 

পাশ্ৈনমেহি পালি! কাষুকোহযং যথা কৃতঃ ॥৮০॥ 

ভারতকৌ সুদী 

নিশিস্তেতি । সংক্রুক্*, ব্লী মানসবলবান্, বলিনাং কাগ্নিকবলবতাং বরশ্চ ভীম, 

সন্দত্টোষ্টপুট: সন্, আত্মন এব পাণিনা পাপিং নিশ্পিষ্ত। বীরম্বভাবোহয়ম। পুনঃ কীচকং 

সমাক্রম্য চ, পিনাকধূক্ শিবঃ, পশোর্গঙান্থরস্থেব, তন্জ কীচকম্ত পাদে চ, পানী চ, শিরো গ্রী বাঞ্চ, 
তশ্তৈব কায়ে, বলেন প্রবেশয়ামাস ॥৭৭--৭৮। 

তমিতি। মহাবলো ভীমসেনঃ, সম্মথিতসর্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতং তং কীচকম, কৃষ্াাৈ 

আহুয় জৌপস্ঘৈ দর্শয়ামাল ॥৭৯। 

পরিত্যাগ করিলেন ; তখন কীচকের বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল খুলিয়া পড়িয়াছিল, 
সমস্ত অঙ্গ ছট্ফটু করিতেছিল, নয়ন ঘুরিতেছিল, এবং প্রাণ বাহির হুইয়! 
গিয়াছিল ॥৭৬॥ 

তাহার পর মানসিকবলশালী ও কায়িক-বলিশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ ভীমসেন ওষ্ঠপুট- 
দংশনপূর্ধবক হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া পুনরায় কীচককে আক্রমণপূর্ববক-_ 
পূর্বকালে মহাদেব যেমন গজ্ানুরের করিয়াছিলেন, তেমনই কীচকের পদছয়, 
হস্তঘয়, মস্তক ও গ্রীবাটাকে তাহার শরীরের ভিতরে সমস্তটুকুই প্রবেশ করাইয়া 

দিলেন ॥৭৭- ৭৮1 

তৎপরে মহাবল ভীমদেন ভ্রৌপদীকে ডাকিয়া তাহাকে মথিতসর্ধ্বাঙ্গ এবং 
মাংসপিগ্ডের স্তায় কৃত সেই কীচককে দেখাইলেন ॥৭৯। 

(+৭)-*সন্দক্টোষ্ঠবলীয়সা- ভা, ইতঃ পরম্ “অভ্যাহনন্মহারাজ ! পাদাঠীলৈঃ হুদারুণৈঃ' 

ইত্র্ধমধিকম্_প্র। (৭৬)-**কটিগ্রীবাঞ্চ সর্বশঃ--ভা। (৮০). পশ্টেমম্-তা। ইত; 

পরম্ “এবমুক্ক1 মহাতেজ! ভীমো ভীমপরাক্রম:। পাদেন পীড়য়ামাস তন্ত কায়ং ছুরাত্মবনঃ ॥ 
ততোহক্জিং তত্র প্রঞ্জাল্য দর্শয়িত্ব। চ কীচকম্। পীঞ্চালীং সদ তদা| বীর ইদং বচপমব্রবীৎ॥ 

প্রার্ঘরন্তি হ্ুকেশান্তে! যে স্থাং লীলগুণাদ্িতাম। এবং তে তীরু! বধ্যন্তে কীচকঃ 

শোভতে যথা ॥ প্রি রদ রনাজাজার ইতি সার্্লোকজরমধিকম্ল 

তগ্রবাববাষ। ০ 

ও ৪০ এরাও ওক গরপউিটিএট জিব ও ও ৮৫০৫) ১৫৮ ঝান্িখরোলারিাাটে ৫৪৭৮ রাখা জপ এ 80 হব“ ৪৮ 
পক 



২৯৪ হাভারতে বিরাট- 
তথা স কীচকং হত্বা গন্ব! রোষন্ত বৈ শমম্।: 
আমন্ত্্য দ্রোপদীং ভূয়ং ক্ষিপ্রমায়ান্মহানসম্ ৪৮১৫ 
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু ভঁপদী যোষিতাং বরা । 
প্রহ্থষটা গতসন্ত্রাসা সভাপালানুবাচ হু ॥৮২॥ 
কীচকোহয়ং হতঃ শেতে গন্ধবৈর্বঃ পতিভির্ম্ষ। র্ 
পরস্ত্রীকামসংমতস্তদাগচ্ছত পশ্যত ॥৮৩॥ 

বরন ও রব জপ গপায ৫৪ এ) & ও গাঞ ও ক এচ ও রড ডর এপি এও ক তত জ ও ও জজ ডজজজাজ রক ওর ক রজত এ এআ এ চপ বত আত জর পা এ উস ক ট৬ ০০৪৬৫ ৪ ররকড ১৬ এ ৪.৬ জা রাড ৫১টি ও গার ১৪ ওঃ পর 1 ৫৮ 84 ধারী ও রড জা 

অরিন 
উবাচেতি। মহাতেজাঃ পাওুনন্দনো ভীমঃ ভ্রোপদীমুবাচ চ। হেপাঞচালি! এহি, এনং 

পশ্ু, অয়ং কামুকঃ কীচকো। ময়া যথা কৃতঃ 1৮। 
তথেতি। স ভীমঃ, যথ! তেন প্রকারেণ কীচকং হত্বা, রোবস্তক শমং শাস্তিং গত্বা, 

 ঘ্বৌপদীমামন্্রা অচুজ্াপ্য, ভূয়ঃ পুনরপি ক্ষিপ্রং মহানসং পাকস্থানমায়াৎ 8৮১1 
কীচকমিতি । যোধিতাং বর দ্রৌপদী তু ভীমেন কীচকং ঘাতযিত্থা, প্রহষ্টা গতসঙ্্াসা 

তিরোছিতকীচকভয়া চ সতী গন্বা, সভাপালাহুবাচ ॥৮২। 

কীচক ইতি । হে সভাপালাঃ! পরস্ত্রীকামসংমত্তঃ অয়ং কীচকঃ, মম পতিভিরার্ধৈর্বরহ্থতঃ 

সন্ শেতে ; যৃয়মাগচ্ছত তৎ পশ্ঠত চ 1৮৩1 

ভারতভাবদীপঃ 

ব্যাৰিদ্ধে অতিপীড়নাৎ অধঃক্ষিপ্ঠে নয়নে নয়নগোলকে অন্বরং বস্তাঞ্চ যন্ত নয়নাকাশো বা, 
পশুমারং পশ্ডং মারয়িস্বেবিতি যজিয়পশ্ুবদদিত্যর্থঃ ॥৩--৭৪॥ সৈরিদ্ষিকপ্টক'ং তৃম্বত্বং 
সমাসনিমিত্তম্ ॥৭৫--৭৭॥ তন্ত পাদৌ চেতি কায়ে দেহমধ্যভাগে তত তঙ্গির্গমমার্গেণৈবা 
সগান্তত্তঃ প্রবেশ্ত । “যো অস্মৈ রেবাক্স স্থনোতি সোমং নিররত্বৌ মঘবা তং দধাতি” ইতি শ্রুত- 
মনত নির্ধানমেতদেব জেয়ম্, রেবান্ ধনবান্, নির্ধীনং নিত স্থাপনম্ ॥৭৮॥ বৃষ্কায়াঃ ত্রৌপস্টৈ 

এবং মহাতেঞ্জা ভীমসেন দ্রৌপদীকে বলিলেন-_“পাঞ্চালি! আইস, আমি 
এই কামুকটাকে যেরূপ করিয়াছি, তাহা দেখ” ৪৮০ 

পরে ভীমসেন সেইভাবে কীচককে বধ করিয়া, ক্রোধের শাস্তি পাইয়া, ত্রোপদীর 
অনুমতি লইয়। পুনরায় সত্বর পাকস্থানে আসিলেন ৪৮১৪ 

আর নারীশ্রেষ্ঠ দ্রৌপদী কীচককে বধ করাইয়া আনন্দিত ও নির্ডয় হইয় 
যাইয়া সভারক্ষকদিগকে বলিলেন--8৮২। 

“সভারক্ষকগণ। পরক্্রীকামুক কীচক আমার পতি-গন্ধব্ধগণ-কর্তৃক এই নিহত 
হইয়া শয়ন করিয়া! রহিয়াছে ; তোমরা আইস এবং তাহ। দেখ” 1৮৩ 

(৮১)-*বোধন্ত নিষ্কৃতিম্--ভা। (৮২).গতসন্তাপাপ্র বাব রা ম। (৮৩). 

পরস্ত্রীকামসংমতং সমাগচ্ছত-_ভা!। 



পর্বধলি বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২০৫ 

তচংশ্রুস্া ভাষিতং তস্থা। নর্তনাগাররক্ষিণঃ | 

সহসৈব সমাজগ্ম রাদায়োক্কাঃ সহত্রশঃ ॥৮৪। 
ততো গত্বাথ তদ্ধেশ্৷ কীচকং বিনিপাতিতম্। 
গতাস্ং দদৃতুভূমে। রধিরেণ সমুক্ষি তম্ :/৮৫॥ 

কবাস্ত গ্রীবা ক চরণৌ ক পানী ক শিরস্তথ! । 
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্রবন হতং তদা ॥৮৬1 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতসাহত্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাউপর্কবণি 

কীচকবধে কীচকবধে। নাম বিং ংশো হ্যায়? 1০1 * 
সপন কব ও ওক গু ও জ ও হাটি জাত জভ ৬ 2 সস পল সে নস উড 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি। তক্া ক্রৌপস্তান্তস্তাবিতং শ্রন্বা নর্তনাগাররক্ষিণঃ পুকুষাঃ, সহসৈব সহম্রশঃ 

অনেকাঃ, উ্কা আদায় সমাজগ্ম,ং | সভাপালান্ প্রতি ভ্রৌপদ্ত। উক্তাবপি সভাং বিহায় 
তেধামাগমনাসম্ভবাৎ তৈর্জাগরিতানাং নর্থনাগাররক্ষিণামেবাগমনম। তথা বৃহত্প্রাচীর- 

বহিঃস্থিতানাং নিব্রিতানাঞ্চ নর্নাগাররক্ষিণাং ভীমকীচকয়ো: সংঘর্ষশব্বাদিকমজানতাং 

সভাপালপ্রবোধিতানামেব তৎপ্রাচীরান্তরবর্তিনর্নাগারাগামনমিতি কুত্রাপি নানুপপত্তি; 1৮৪। 

তত ইতি। অথ তে নর্তনাগাররক্ষিণঃ, ততঃ প্রাচীরদ্বারাৎ, তছেশ্৷ নর্তনাগারং গন্ধা, ভূমৌ, 
রুধিরেণ সমুক্ষিতম্, টীনিনানিরা গতান্থ নির্গতপ্রাণঞ্চ কীচকং দৃপ্ত; ॥৮৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
।২৯--৮৬॥ (পাঠাস্তরে) নুকেশাস্তে হু কৌটিল্যেন বিরাঁজমানাঃ কেশাস্তা যন্তাঃ শোতত 
ইত্যুপহাসঃ, এবমেব ধার্তরাষ্ট্রান্ারয়িস্তামীতি ভাবঃ ॥১॥। রোযশ্ত। শমম্ অন্ত লন 

জাতত্বাৎ ॥২---৩ 

ইতি শ্ীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশোধ্ধ্যায়ঃ ॥২ ৭ 

দ্রোপদীর সেই কথা শুনিয়া নৃত্যশালারক্ষকের! তৎক্ষণাৎ বুতর মশাল লইয়া 
সেইখানে আসিতে লাগিল ॥৮৪। 

এবং তাহারা তথা হইতে নৃত্যশালার ভিতরে যাইয়া ভূতলে পাতিত, রক্তাক্ত ও 
প্রাণহীন অবস্থায় কীচককে দর্শন করিল ৪৮৫$ 

তখন হার গ্রীবা কোথায়, চরণযুগল কোথায়, হস্তদ্বয় কোথায় এবং 

কক ও ক ডু ও জব হা ও ও চা গ পারবালা ও জগাঞ ধরি 

(৮৪) শ্রত্বা তৃ ভাষিতম্লভা। (৮৫)-*গন্বা তৃ"সংনিপাতিতম-ভা। ইতঃ পরম্ 
'পাণিপাদদবিহীনত্ভ তে দৃষ্ট। ব্যধিতাতৰন্। ততো! ভয়ং যযুঃ সর্ব সামুধ! তরতর্ধত ! ॥ তখৈনং 
হইরোমাপো বিশ্মিতাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্। নিরীক্ষত্তে ততঃ সর্ব পরং বিন্দযমাগতাহ ॥ অমান্গবং 
কুতং কর্দ্ঘ ত' দৃষ্া বিনিপাতিতম্। ইতি সাস্ধিঙ্গোকদ্বযমসংলগ্নমধিকম্_ প্র । পুস্তকান্তবেযু তু 

অন্তখ।। (৮৯). পরীপ্দন্তঃ--ভা। * “**দাবিংশোহধ্যার+-প্র বব রাম, **এক- 

বিংশোহ্ধ্যায়ত-্ত! । টি : 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । ণ* 
তশ্মিন কালে সমাগম্য সর্ব তত্রান্তয বান্ধবাঃ। 
রুরহছুঃ কীচকং দৃষ্ট। পরিসবাধ্য সমন্ততঃ ॥১৪ 
সর্ব সংহষ্টরোমাণঃ সংব্রস্তাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্। 
তথ! সংভিন্নর্ববাঙ্গং কুর্শং স্থল ইবোদ্ধ তম্ ॥২% 
পোথিতং ভীমসেনেন তমিন্দ্রেণেব দানবম্। 
সংস্কারয়িতুমিচ্ছ্তো বহিনেতুং প্রচক্রমুঃ ৩ 

করিত উদ ৬ ও ও জজ ক এত জবা ও জগ পচ জচ বট ও টাচ আটপপা $চ চ বারা খা 

ক্কেতি। তদ! তে নর্তনাগাররক্ষিণঃ, অস্ক কী6কন্ত গ্রীবা ক, চয়ণে। ক, পাধী ক, তখা শিষ্চ 

ক) ইত্যেবংক্রমেণ, গন্ধর্ষেণ হতং তং কীচকং পরীক্ষন্তে স্ম 1৮৬৫ 

ইতি মহাযছোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধা-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতটা চাধ্যবির চিতায়াং 
মহাতারতটীকায়াং ভারতকোৌমুধীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি কীচক বধে 

বিংশোধ্ধ্যায়ঃ ॥*8 

তম্মিশ্লিতি। তশ্মিন কালে রাত্রিশেষ এব, অন্য কীচকন্ঠ সর্বে বান্ধবান্তত্র সমাগমা, কীচকং 

দা, সমস্ততঃ সর্বান্থ দিক্ষু, পরিবার্য তং পরিবেষ্টা চ রুরুহুঃ ৪১৪ | 

সর্ব ইতি । সর্ষে, তথ! সংভিম্নানি সংভিগ্য ভঙ.ক্ত দেহাভাস্তরে প্রবেশিতানি সর্বাপাঙ্গানি 
যক্চ তম্ঃ অতএব স্থলে উদ্ধৃতং কৃণ্মমিব স্থিতম্, কীচকম্, প্রেক্ষ্য, সংহইবোমাপো। রোমাঞ্িতাঃ, 
সংস্জন্তা ভীতাশ্চাভবস্জিতি শেবঃ 4২৪ 

মন্তকই বা কোথাষ' এইভাবে তাহারা গন্ধবর্বনিহত কীচককে পরীক্ষা করিতে 
লাগিল 1৮৬। 

| 8১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--সেই সময়েই কীচকের সকল বান্ধব সেই ক্ছানে আসিয়া! 
কীচককে দেখিয়! তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিল ॥১৪ 

” কীচকের সমস্ত অঙ্গ শরীরের ভিতরে প্রবেশিত ছিল; সুতরাং স্থলে উদ্ভৃত 
একটা কচ্ছপের স্তায় কীচককে দেখিয়! সকলেই রোমাঞ্চিত ও ভীত হুইল ॥২৪ 

+অরং পাঠঃ তা নান্তি। (১) ততঃ কল্যং সমাগম্য--ভা। (২) বর্বে সমর্তযনলঃ 
রি রানে হরি নাল সর ৫২) পোখিত দীম্ি, ভীম. 
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অদূরাঙনবন্যাঙ্গীং স্তস্তমালিঙ্গ্য ভিষ্উভীম্ 888 
সমবেতেনু সর্বেধু তামূচুরুপকীচকাঃ। 
হন্যতাং লীত্রমসতী বশুকৃতে কীচকো। হতঃ ৪৫1 . 
অথব৷ নেহ হুস্তব্যা দস্যতাং কামিন! সহ । 
সৃতস্তাপি প্রিয়ং কার্য্যং সৃতপুত্রেন্ত সর্বদা ॥৬। 

ততো বিরাটমুচুস্তে কীচকোহস্থাঃ কৃতে হৃতঃ। 
টার? দছত টিয়ার ॥৭॥ 

নিক 

পোখিতর্সিতি। ইত্েণ ফানবিব, ভীমসেনেন পোখিতং নিশ্পিষ্টম, তং কীচকম্, সংস্ারগিতুদ 
উত্তযাধিকাতিতির্দাহস্রিতৃমিচ্ছন্তঃ, তে বাদ্ধবা বহির্নেতুং প্রচক্রমূঃ ॥৩ঃ 

দান্ডরিতি। ততন্তে সমাগতা: শতপুত্জ! উপকীচকাঃ, অদৃরাৎ, কফিৎ স্তত্তমালিঙ্গা তিতীং 
তিষ্ঠস্ীম্, অনবন্ভাগীং কষ্াং দদৃ্তঃ ॥ 8 

সঙ্গিতি। তত্র সমবেতেষু সর্যেু বান্ধবেযু মধ্যে উপকীচকাঃ, তাং রষ্ণাং প্রতাচুঃ | যত, 

যশ্তাঃ কৃত নিষিত্কে কীচকো হুতঃ, সেয়মসতী সৈরিষ্বী হত্্রং হন্ততাম্ ॥৫$ 
অথবেতি। অথবা ইহ অন্মথিন্ স্থানে ইয়ং ন হস্তব্যা, কিন্ধ কামিনা কীচকেন সৈবেষ্ং 

দতাম। যেন হি মৃতষ্টাপি হৃতপুত্রস্ড কীচকণ্ঠ সর্বদা প্রিয়ং কার্ধযম্ ॥৬॥ 

তত ইতি। ততন্তে উপকীচকা গন্থা বিয্াটং রাজানমৃচুঃ--হে রাজন! অন্ঠাঃ কৃতে 
নিষিত্ে, কীচকে হতঃ | অত; অনয়! সহৈব স দহ্েত, তদচজ্ঞাতুমর্থলি ৪৭ 

তৎপরে ইন্্চূণিত কোন দানবের ন্যায় ভীমলেনচূণিত কীচককে দগ্ধ করাইবার 
ইচ্ছা করিয়া তাহার বান্ধবের! তাহাকে বাহিরে নিবার উপক্রম করিল ॥৩। 

তাহার পর সমাগত সেই উপকীচকেরা দেখিল যে, অনিন্দ্যনুন্দরী দ্রৌপদী 
অদূরে একটা স্তস্ক ধরিয়া দাড়াইয়। আছেন 188 

তখন উপস্থিত সকলের মধ্যে সেই উপকীচকেরা ভ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিল__“যাহার জন্চ কীচক নিহত হইয়াছেন, সেই অসতীটাকে শীম্ হত্যা! কর ॥৫1 

_ অথবা ইহাকে এখানে হত্যা করা উচিত নহে : কামী কীচকের সহিতই ইহাকে 
দগ্ধ কর। কারণ, কীচক মরিয়া থাকিলেও অবশ্যই তাহার প্রিয়কারধ্য করা 
উচিত” 1৬॥ | 

:&)-নবনতালী-..ভিউতি-_ভা। (৫) সমবেক্ষ্ৈৰ তে সর্কে...ফস্তার্থে কীচকঃ__তা। 
(৭)--*সছানেনাত্ দক্ছেষ-বা! ব রা ষ,*"*লহাত্ভানেন হছ্ছেত অঙজাতুং তবমর্থসি--ত]। | 
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পরাক্রমন্ত সৃতানাং যত্ব! রাজান্মমোদত । 
সৈরিন্ধ্যাঃ সৃতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাংপতে ! ৮1 

তাং সমাসাছ্য বিভ্রস্তাং কৃষ্ণা, কমললোচনাম্। 

মোমুহামানাং তে তত্র জগৃহুঃ কীচকা ভূশম্ ৪৯) 

ততস্ত তাং সমারোপ্য নিবধ্য চ হৃমধ্যমাম্। 

জগ্মরুগ্যষ্য তে সর্বে শ্মশানাভিমুখান্তনা ৪১০। 
ভিয়মাণা তু সা রাজন! সুতপুত্রৈরনিন্দিতা । 
প্রাক্রোশন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
পরেতি। হে বিশাংপতে ! রাজা বিরাটঃ ক্ুতানামুপকীচকানামপি পরাক্রমং মন্তা স্বত্থা 

অননুজ্ঞানে শ্ববিপদমাশক্কোত্যর্থ, স্ৃতপুত্রেণ কীচকেন সহ সৈরিদ্ধা দাহমন্যমোদত 8৮৪ 

তামিতি। ততন্তে কীচক1 উপকীচকাঃ, তত্র তদানীষেব, সমাসান্ত প্রাপা, বিঅস্তাম, 

তেন স্ত্রাসেনৈব মোমুহমানাম অতীবাস্থিরচিত্তাং কমললোচনাং তাং রুষ্ণাং ভূশং জগৃছ: 1৯ 
তত ইতি। ততত্ত তে সর্ষে উপকীচকাঃ, তাং হুমধামাং কৃষ্ণাম্, নিবধা, খটি-কায়াং 

সমারোপ্য, উদ্ম্য তাং খটি,কাং স্বন্ধে উত্তোল্য চ, তদৈব শশানাতিমুখাঃ সস্তো! জগ ॥১০। 
হ্রিয়েতি। ছে রাজন্! হুতপুত্রৈরপকীচকৈঃ হিয়মাণা সা অনিন্দিতা কুষ্ণ! তু নাথবতী 

পতিশালিনী সত্যপি, তদ্দানীং নাথং রক্ষকা মিচ্ছন্তী সতী, প্রাক্রোশৎ নাথমেবাহবয়ৎ ॥১১৪ 
সপ 

তাহার পর সেই উপকী5কেরা যাইয়া বিরাটরাজাকে বলিল--“মহারাজ ! 

ইহার জন্যই কীচক নিহত হইয়াছেন ; ন্ুুতরাং ইহার মহিতই কীচককে দগ্ধ কর! 
হউক । আপনি সে বিষয়ে অনুমতি করুন” 1৭॥ 

নরনাথ ! বিরাটরাজ। উপকীচকগণেরও পরাক্রম স্মরণ করিয়া কীচকের সহিত 

সৈরিক্ীর দাহ করার অনুমোদন করিলেন ॥৮॥ 

তাহার পর সেই উপকীচকেরা তখনই যাইয়া ভীতা এবং অত্যন্ত মোহিত। 
কমলনয়না ভ্রৌপদীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল ॥৯॥ 

তদনস্তর তাহার। সকলে স্ুনিতম্বা ভ্রৌপদীকে বীধিয়া, খাটে উঠাইয়া, সেই খাট 
তুলিয়! লইয়া তখনই শ্মশানাভিমুখে চলিল ॥১*$ 

বাজা! উপকীচকেরা লইয়। চলিলে, অনিন্দিতা। দ্রৌপদী পতিশালিনী.হইয়াও 
তৎকালে রক্ষক পাইবার ইচ্ছ! করিয়া! উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন ৪১১৪ 

(৮) উপক্রযঞ্চ হুতানাং তজ্ড রাজান্বমোদযৎ। সৈরিঙ্ধ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ স হি দ্বাহং 
বিশাংপতে | ॥-_ভা১**বিশাংপতি$--বা বরাষ। (৯)** “কবোর়মাপান্তাং ত্-_ভা। বগা 

জঙ্বান্তে বৈ ততঃ সর্ধে _প্র। (১১)--*লা তন্্র--ত1। 
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দ্রৌপছ্যুবাচ। 
জয়ো জয়ন্তে৷ বিজয়ো জয়সেনো জয়দ্বলং | 

তে মে বাচং বিজানস্ত সৃতপুত্র! নয়স্তি মাম্ ॥১২॥ 
যেঘাং জ্যাতলনির্ধোষে বি্ফ ভিজতমিবাশনেঃ | 
ব্যআয়ত মহাযুদ্ধে ভীমঘোষস্তরস্থিনাম্ ॥১৩॥ 

রথঘোষশ্চ বলবান্ গন্ধর্ববাণাং মহৌজসাম্। 
তে মে বাচং বিজানস্ত সৃতপুত্র! নয়স্তি মাম্ ॥১৪। (ঘুগ্মকম্) 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তম্তাস্তাঃ কৃপণা বাচঃ কৃষ্ঠায়াঃ পরিদেবিতাঃ | 

শ্রত্তবোভ্যপতন্তীমঃ শয়নাদবিচারয়ন্ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
জয় ইতি। জয়্াপিনামানো যে সম্ভীতার্থঃঃ। তে মে. বাচজিদং বাকাম, বিজানত্ক 

বিশেষেণাকর্ণয়ন্তক ; শ্তপুজা দণ্চং মাং নয়স্তি। এতেন জয়াদিগুপ্তনামকরণশ্ত ফলং দশিতম্। 
অন্য! যুধিষিরাদিনামভিরাহ্বানে তেষামতিবিখ্যাততয়! সর্্েষামেব প্রকাশঃ শ্যাৎ ॥১২। 

ঘেধামিতি। মহাঘুদ্ধে, তরস্িনাং বরবতাম্। মহোৌজসাং মহাতেজসাঞ্চ, যেষাং 
গন্ধর্ববাণাম, জ্যাতলনির্ধোষো! ধন্ুগু ণশবঃ। অশনের্বজন্ত বিশ্ফুজদিতং শব ইব, ভীমঘোষঃ 

ভীণঃ পিংহনাদ:, বলবান্ রথঘোষশ্চ, সব্বৈরর্বাঙ্জ্য়ত ) তে গন্ধরর্বা মে বাচং বিজানন্ধ, তপুত্রা 

মাং নয়স্তি ॥১৩---১৪॥ 

তশ্ত। ইতি । তন্যা: কৃঙ্টায়াঃ, তাঃ, কৃপণ! দীনাঃ, পরিরদেবিতা বিলাপর্পাশ্চ বাচঃ, 

শ্রত্বৈব, ভীম, অবিচারয়ন্ কর্তবযমনালোচয়ন্, শয়নাৎ শয্যাত:, অভাপতৎ অভাত্তিষ্টৎ, ॥১৫৪॥ 

দ্রৌপদী বলিলেন--“জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্ধল নামে--ধাহারা 

আছেন, তাহারা আমার বাকা শ্রবণ করুন--উপকীচকেরা আমাকে দগ্ধ করিবার 

জন্য লইয়! যাইতেছে ৪১২৪ 

মহাযুদ্ধে বলবান্ ও তেজন্বী যে গন্ধরর্ধগণের বন্দরশব্তুল্য ধনুষঙ্কারশবা, ভীষণ 

সিংহনাদ এবং গুরুতর রথধ্বনি শুনা! যাইত, সেই গন্ধের আমার বাক্য শ্রবণ 

করুন-_উপকীচকের! আমাকে দগ্ধ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে” ॥১৩-_-১৪॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--ভ্রৌপদীর সেই সকল কাতর বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়াই 

ভীমসেন কোন বিষয় আলোচনা না করিয়া শষ্যা হইতে উঠিলেন 7১৫৪ 

(১২)'তবাচং বিশ্ববস্ত__ভা। (১০)-"জ্যাঘাতনির্ধোষঃ."-বিশ্রয়তে"'-ভীমো ঘোষ: 

তা। (১৪)---গন্ধর্বাণাং যশব্ষিনাম্..বাচং বিশৃন্ধ-_ভা। (১৭)-"পরিদেবিতম-রা ষ, 

এবং বুক্পণ! বাচ১--ভা। 

বিরাট-২৭ (১২) 



২১০ যহাভারতে বিরাট- 

ভীমসেন উবাচ । 
অহং শণোমি তে বাচং ত্বয়া সৈরিন্ধি ! ভাষিতাম্। 
তন্মাতে সূতপুত্রেত্যো ন ভয়ং তীরু ! বিদ্যতে 1১৬1 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ইত্যুক্ত। স মহাবাহুবিজজ.স্তে জিঘাংসয়।। 
ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেশং বিপরিবর্ত্য চ। 

অদ্বারেণাভ্যবন্ষন্দ্য নির্জগাষ বহিন্তদা 0১৭) 

স ভীমসেনঃ প্রাকারমারচ্হা সহসা দ্রেবন্। 

শুশানাভিমুখং প্রায়াদ্যত্র তে কীচকা গতাঃ ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
অহমিতি। হে সৈরিষ্কি! অহং ত্বয়া ভাষিতাং তে বাচং শৃণোমি। হে ভীরু! 

ভয়শীলে ! তস্মাৎ সুতপুত্রেত্য উপকী চকেভ্যঃ তে ভয়ং ন বিদ্যাতে ॥১৬॥ 

ইতীতি। ইতৃযু্াঃ মহাবাহু; স ভীমঃ, জিঘাংসয়! সৃতেপুত্রাণাং হুননেচ্ছয়া, বিজলংস্তে 
উত্তেজিতো। বভূব। ততঃ স ভীম, ব্যায়তং বন্ত্রং দীর্ঘ, কৃত্বা পাচকোপঘোগি খর্বং বস্ত্র 

বিহায় দীর্ঘং বহঞ্চ পরিধায়েত্যর্থ তাদৃক্েনৈব বেশং বিপরিবর্ত্য চ, অন্তথা যদি বলপবতয়া 
পরিচয়: স্তার্দিতি ভাব, অদ্বারেণ, অভ্যবস্কন্দ্য অবতীধ্য, অন্যথা উদ্ঘাটিতকপাটকস্ত 

নিররগলকপাটকন্য বা দ্বারস্ত দর্শনেন যদি কশ্চিজ্জানীয়াদিতি ভাবঃ, তদৈব শয়নগৃহাদহির্জগাম। 

য্টপাদ্দোহয়ং শ্লোক? ॥১৭॥ : 

সইতি। সভীমসেনঃ সহসা দ্রবন্ ভ্রতং গচ্ছন্, প্রাকারমারুহ, তন্থারশ্য রুদ্ধত্বা্দিতি 

ভাবঃ, শ্মশানাভিমুখং প্রায়াৎ প্রয়াতুমৈচ্ছৎ, যত্র তে কীচকা গতাঃ ॥১৮। 

ভীমসেন বলিলেন-__“সৈরি্ধি! তোমার বাক্য আমি শুনিতে পাইয়াছি ; 

অতএব ভয়শীলে ! উপকীচকগণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই” ॥১৬॥ 

_. বৈশম্পায়ন বলিলেন-এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন জিঘাংসায় জ্বলিয়া 
উঠিলেন। তাহার পর তিনি দীর্ঘবস্ত্র পরিধান ও পাচকের বেশ পরিবর্তন করিয়া 
তখনই অদ্বার দিয়া লাফাইয়া পড়িয়! ঘরের বাহিরে গেলেন ॥১০॥ 

"তাহার পর তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বাইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া-_যেখানে সেই 
উপকীচকের! গিয়াছিল, সেই শ্মশানের দিকে যাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৮॥ 

(১৯)."ত্বয়া সৈরিক্কি! তাবিতম_ভা। (১৭)**'বিজ.স্তিতজিঘাংসয়া-তা। তত 

ইত্যাস্ধপ্ধং বা ভা নাস্তি। (১৮)**সহ্সা ক্রমম্--বা ব বা ম। ভা--পুভ্তকে তব মহান্ 



পর্ব একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২১১ 

সলঙ্যিত্বা প্রাকারং নিঃস্যত্য চ পুরোত্বমাত। 
জবেন পতিতো ভীমঃ সুতানামগ্রতস্তদা ॥ ১৯1 
চিতাসমীপে গত্ব! স তত্রাপশ্যদ্বনম্পতিম্। 
তালমাত্রং মহাক্ন্ধং মুর্ধশুক্ষং বিশাংপতে ! ॥২০॥ 
তং নাগবছুপক্রম্য বাহুত্যাং পৰিরত্য চ। 

স্কন্ধমারোপয়ামাস দশব্যামং পরস্তপঃ ॥২১। 

স তং বৃক্ষং দশব্যামং সন্বন্ধবিটপং বলী। 
প্রগৃহ্যাত্যদ্রেত সৃতান্ দগ্ুপাণিরিবাস্তকঃ ॥২২। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। স ভীম: তদ! প্রাকারং লঙ্ছর্িত্বা পুরোত্রমান্লিঃহতা চ, জবেন বেগেন, 

কতানামুপকীচকা নাম্, অগ্রতঃ সম্মুখে, পতিতো গতঃ ৪১৯॥ 
চিতেতি। হে বিশাংপতে ! নল ভীমঃ, চিতানমীপে গত্বা», তত্র তালমাত্রং করতল- 

ধ্বনিগমনপর্ধ্স্তং তালবৃক্ষপ্রমাণং বা ম্ুদীর্ঘমিতার্থঃ, মহাস্কন্কং বিশালপ্রকাগুদেশম্, তথা 

মুদ্ধনি উপরি শুষঞ্চ, বনম্পতিং ক ফিদ্বৃক্ষমপন্থৎ ॥২ ০ 

তমিতি। পরন্তপো ভীমঃ, নাগব হস্তীব, বাহুভ্যাং পরিরভ্য আলিঙ্গ্য, উপক্রম্য 

উৎপাট্য চ, দশ ব্যামাঃ পরিমাণবিশেষা যন্ট তম্, *ব্যামো বাহ্বোঃ সকরয়োস্ততয়ো্িরধা- 

গন্ভরম্” ইত্যমরঃ, বস্ততত্ত বিশালমিতার্থঃ, তং বৃক্ষং স্বদ্ধমারোপয়ামান ॥২ ১৪ 

সইতি। বলী সভীম, স্কদ্ধেন প্রকাগ্ডদেশেন বিটপৈঃ শাখাতিশ্চ সহেতি সন্কপ্ধবিটপম্, 

দশব্যামঞ্চ তং বুক্ষং প্রগৃহ দণ্ডপাণিরস্তক ইব স্থতানভ্য রব ॥২২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

তন্মিঙ্নিতি ॥১--১৬৪ ব্যায়তং ব্যাপারং যত্বুং কৃত্ব। বেধ্ বিপরিবর্ত্য গন্ধবরববেষসদূশং 

কুত্ধা। অভ্যবস্কন্দ্য নিপত্য ক্রমমারুহ ততশ্চ ভ্রৌপদীনয়নপ্রদেশং দৃষ্টেতার্থ; ॥১৭--১৯৪ 

মৃদ্ধি শুকমিতি শোবণোন্সুখত্বেনাতিপকত্ং স্থচাতে ॥২০॥ পরিরভ্য উপক্রম্য উৎ্পাটনার্থং 

ততপরে ভীমসেন প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া, বেগে 

যাইয়া উপকীচকগণের সম্ম,খে উপস্থিত হইলেন ॥১৯॥ 

নরনাথ! তিনি চিতার নিকটে যাইয়া সেখানে দেখিলেন-_তালবৃক্ষের তুল্য 

একটা বিশাল বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার প্রকাগুদেশ (দোঠাল। জায়গা) বিশাল এবং 

উপরিভাগ শুর্ধ হইয়া গিয়াছে ॥২০॥ 

তাহার পর পরস্তপ ভীমসেন হস্তীর স্তায় বাস্থধুগপদ্ধার৷ সেই বিশাল বৃক্ষটাকে 

জড়াইয়া ধরিয়া উৎপাটন করিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন ॥২১॥ 
০৩255 

(২১) গ্োকঃ ভা নান্তি। 



২১২ মহাভারতে :. বিরাট- 

উরুবেগেন তন্তাথ গ্যগ্রোধাশ্বকিংগুকাঃ | 
ভূমৌ নিপতিতা বৃক্ষাঃ সংঘশস্তত্র শেরতে ॥২৩॥ 
তং সিংহমিব সংক্তুদ্ধং গন্ধর্বং প্রেক্ষ্য তে তদা। 
দুক্রুবুঃ সর্ববতঃ সূতা বিষাদতয়মোহিতাঃ 1২৪1 
গন্ধর্ধ্বো বলবানেতি ক্রুদ্ধ উদ্ভম্য পাদপম্। 

সৈরিস্ধী মুচ্যতাং শীন্রং মহন্নো৷ ভয়মাগতম্ ॥২৫। 
তে তু দৃষ্ট। তদ্াবিদ্ধং ভীমসেনেন পাদপমূ। 
বিমুচ্য দ্রৌপদীং তত্র প্রান্রবান্ নগরং প্রতি ॥২৬॥ 
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১৮৪৪৪৩৮২৬৬৪ ৪৬৬৫ও রও ক এত 

উব্বিতি। অথ গ্থাগ্রোধাশ্বথকিংসুকান্তদাস্তা বৃক্ষাঃ, তন্ত ভীমস্য উরুবেগেন, ভূমো 

নিপতিতাঃ সম্তঃ, সংঘশো বহুশ্রেণীভিঃ তত্র শেরতে ম্ম ॥২৩। 

তমিতি। তর্দা তে হ্ৃুতা উপকীচকা:, সিংহমিব সংক্ুদ্ধং তং গন্ধর্্বং গন্ধরর্বতয়] সম্ভাবিতং 

ভীমম্, প্রেক্ষ্য, বিষাদেন ভয়েন চ মোহিতাঃ সন্তঃ সর্বতো দুত্রবুঃ ॥২৪। 

গন্ধর্ধ ইতি । বলবান্ গন্ধর্বঃ জস্কঃ সন্, পাদপম্ উদ্ভম্য উত্তোল্য এতি। ৎ নঃ 

অন্মাকং মহস্তয়মাগতম্, অতএব শীঘ্রং সৈরিল্ত্ী মুচ্যতা মিত্যাুশ্চ ॥২৫। 

ত ইতি। তে উপকীচকান্ত তদা ভীমদেনেন আবিদ্ধং ঘৃণিতং পাদপং দুষ্টা তব্ৈব 

ক্রোপদীং বিমুচ্য বিহায় নগরং প্রতি প্রান্্বন্ পলায়িতুমারভন্ত ॥২৬॥ 

তদনস্তর বলবান্ ভীমসেন ক্বন্ধ ও শাখার সহিত সেই বৃহৎ বৃক্ষ লইয়া, দণ্ডহস্ত 

যমের ম্যায় উপকীচকগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২১। 

তখন তাহার উরুযুগলের বেগে বট, অশ্ব ও কিংশুকপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল ভূতলে 
পতিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সেই স্থানে শয়ন করিল ॥২৩| 

তখন সেই উপকীচকেরা সিংহের ন্যায় ক্রুদ্ধ গন্ধরর্বরূপী সেই ভীমসেনকে দেখিয়া 

বিষাদে ও ভয়ে মোহিত হইয়া! সকল দিকে পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিল (এবং 

বলিল--)।২৪। 

“বলবান্ গন্ধরব্ব তুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া আসিতেছে ; সুতরাং 

আমাদের গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সত্বর সৈরিক্ধীকে ছাঁড়িয়। 

দাও? 8২৫॥ 

(২৩) সর্ববশস্তত্র--প্র,*** সংহতান্তত্র_বা। (২৪)*-*দৃষ্টা গন্ধরর্বমাগতম্। বিজ্রেহঃ সর্ববশ: 
সুতা ব্যাদভয়কম্পিতাঃ-প্র বাবরাম। ইতঃ পরম্ “তমস্তকমিবায়াস্তং গন্ধরবং প্রেক্ষা তে 
তদা। দিবক্ষত্তত্তদা জোয্ং ভ্রাতরং ছ্াপকীচকাঃ। পরস্পরমথোচুন্তে বিষাদতয়কম্পিতাঃ & 
ইতি বট্পাদঃ ক্লক: অধিকা-প্র ক। (২৬).সমাবিদ্ধম-তা। 



একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ২১৩ 

ভ্রবতস্তাংস্ত সংপ্রেক্ষ্য সবন্তী দানবানিব | 

শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্যমসাদনম্ ॥২৭॥ 
তত আশ্বাসয়ত কৃষণং পরিমুচ্য বিশাংপতে !। 

উবাচ চ মহাবাছঃ পাঞ্চালীং পাওুনন্দনঃ ॥২৮॥ 
অশ্রপূর্ণমুখীং দীনাং দুদ্ধর্ষঃ স বৃকোদরঃ | 

এবং তে ভীরু ! বধ্যন্তে যে ত্বাং হিংসন্ত্যনাগলমূ ॥২৯॥ (যুগ্মকষ) 

প্রৈহি ত্বং নগরং কৃষ্ণে! ন ভয়ং বিস্তাতে তব। 

অন্যেনাহং গমিষ্যামি বিরাটস্ত মহানসম্ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 

ড্রবত ইতি । স ভীমস্ত, তানুপকীচকান্ ভ্রবতঃ পপায়মানান্ সংপ্রেক্ষা, বন্ী ইন্দ্ঃ দানবানিব, 

উপকীচকানাং পঞ্চাধিকং শতম্, যমসাদনং প্র1হিণোৎ্ ॥২৭॥ 

তত ইতি । হে বিশাংপতে ! ততঃ, মহা বান্দুদ্ধ্ষশ্চ পাতুনন্দনঃ স বুকোদরঃ, অশ্রপূর্ণমুখীং 

দীনাং কাতরাঞ্চ পাঞ্চালীং কষ্কাম, পরিমুচ্য বন্ধনাৎ প্রচ্যাব্য আশ্ব৷সয়ৎ উবাচ চ। কিমুবাচেত্যাহ 

__এবমিতি । হে ভীরু! যে জনাঃ, অনাগসং নিরপরাধাং ত্বাং হিংসন্তি, তে, এবং বধ্যান্তে ময়া 

হন্তস্তে /২৮--২৯। 

প্রৈহীতি। হেরুফে! ত্বং নগরং প্্রৈহি প্রতিগচ্ছ, তব ভয়ং ন বিস্তাতে । অহন্ধ অন্তেন 

পথ] বিরাটন্ত মহানসং পাকস্থানং গমিষ্তামি ॥৩০। 

তখন ভীমসেন সেই বৃক্ষট। ঘুরাইতেছেন-__ইহা। দেখিয়া সেই উপকীচকের! 

সেইখানেই দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর দিকে পলায়ন করিতে 

লাগিল ॥২৬] 

তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীমসেন-_পুর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন 

দাঁনবগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ একশত পাচ জন উপকীচককে 

যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৭। 

নরনাথ ! তাহার পর মহাবাহু ও ছুদ্ধর্ধ পাগুনন্দন ভীমসেন, মশ্রুপূর্ণবদন! ও 

কাতর পাঞ্চালনন্দিনী ত্রৌপদীকে বিষুক্ত করিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন__ 

“ভীরু ! যাহারা বিনা অপরাধে তোমার হিংস! করে, আমি তাহাদিগকে এইরূপই 

বধ করিয়া থাকি ৪২৮--২৯। 

কৃ! তুমি এখন রাজধানীতেই ফিরিয়া যাও, তোমার কোন তয় নাই। 

আমিও অন্ত পথে বিরাটরাজার পাকস্থানে যাইব” ৪৩০॥ 

(২৮.."পাঞচালীং রহসন্তদা_তা। 



২৪ মহাভারতে 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
পঞ্চাধিকং শতং তত্ত, নিহতং তত্র ভারত !। 
মহাবনমিব চ্ছিম্নং শিশ্টে বিগলিতদ্রুমম্ ॥৩১॥ 

এবং তে নিহুতা রাজন্! শতং পঞ্চ চ কীচকাঃ | 

স চ সেনাপতিঃ পূর্ববমিত্যেতত্ সুতষটশতম্ ॥৩২॥ 
তদ্দৃষ্ট। মহদাশ্চর্ধ্যং নরা! নার্য্যশ্চ সঙ্গতাঃ। 
বিশ্ময়ং পরমং জগ্মর্মোচুঃ কিঞ্চন ভারত ! ॥৩৩1 

ইতি শ্্ীমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহুতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 
কচকবধে উপকাঁচকবধে। নাম একবিংশোহধ্যায়: ॥০॥ * 

ভারতকোমুদী 

পঞ্চেতি। হে ভারত! ভীমেন নিহতং তৎ উপকীচকানাং পঞ্চাধিকং শতন্ত, ছিন্ন, 
অতএব বিগলিতা নিপতিতা ভ্রম! যন্ত তত্তাদুশম্ মহ1বনমিব, তন্ত্র, শিশ্তে শয়িতং বব । অত্র 

সমৃহসমূছিনোর্ডেদবিবক্ষয়া বিগলিতত্রমং মহাবনমিত্যুপপদ্যতে ॥৩১। 
এবমিতি | হে রাজন! এবং ভীমেন নিহতাঃ, শতং পঞ্চ চ তে কীচক] উপকীচকাঃ, 

পূর্ব্বং নিহতঃ স সেনাপতিঃ কীচকমশ্চেতি, সমুদায়েন এতৎ, ্তানাং কীচকানাং যট্শতং ফড়ধিকং 

শতমাসীর্দিতি গণনাপরং বচনম্ ॥৩২॥ 

তদ্দিতি। হে ভারত! সঙ্গতাঃ প্রভাতকালে মিলিতাঃ, নর! নাধ্যশ্চ, তৎ্ মহদাশ্চধ্যং 

দৃষ্] পরমং বিশ্ময়ং জগ্ম.২, আকম্মিকত্বাদ্যৌগপদ্দিকত্বাচ্চ; কিন্তু কিঞনাপি নোচুর্ভয়াৎ ॥৩৩। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহ!কবি-পন্ভূষণ-শ্রহরিদা সসিষ্ধান্তবাগীশভটা চার্্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাঁটপর্ববণি কীচকবধে একবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*॥ 

ভারতভা বদীপঃ 

যন কত্বা উৎপাটিতঞ্চ তত স্বন্ধে আরোপয়ামাস, ব্যামং প্রসারিতয়োর্বাহ্বোরস্তরম্ ॥২ ১-_-২৭ 
বিমুচ্য মোচয়িত্বা! )২৮--২৯॥ অন্কেন মার্গেণ ॥৩:৪॥ শিল্তে শয়িতষ্ ৪৩১॥ যট্শতং বড়ধিকং 
শতম্ ।৩২---৩৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি ৫নলকষ্ীয়ে ভারতভাবধীপে একবিংশোধ্ধ্যায়ঃ ৪২১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--ভরতনম্দন | ভীমকর্তক নিহত সেই একশত পাঁচজন 
উপকীচক, ছিন্ন পতিতবৃক্ষ মহাবনের ন্যায় সেইস্ছানে শয়িত থাকিল 8৩১ 

রাজা! এইভাবে নিহত একশত পাঁচ জন উপকীচক এবং পূর্র্বনিহত সেই 
সেনাপতি কীচক-_এই সমুদ্বায়ে একশত ছয় জন কীচক ছিল ৪৩২॥ 

(৬১)..শতং তেন-_ভা। * «...অয়োবিংশোহ্ধ্যায়১-_প্র বাব রা! ম, "...ছাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
ভা । 



স্বাবিংশোহধ্যায়ঃ। 
সাক 2 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তে দৃষ্ট। নিহতান্ সুতান্ গস্া রাজ ন্যাবেদয়ন্। 
গন্ধবৈর্বনিহতা রাজন! সুতপুত্রাঃ পরঃশতাঃ ॥১॥ 
যথা বজেণ বৈ দীর্ণং পর্ববতম্ত মহচ্ছিরঃ | 
বিনিকীর্ণং প্রদৃশ্টেত তথা সূতা মহীতলে ॥২॥ 
সৈরিন্ধী চ বিমুক্তা সা পুনরায়াতি তে গৃহ্মূ। 
সর্ববং সংশয়িতং রাজন! নগরং তে ভবিষ্যতি:॥ | 

ভারতকৌমুদী 
ত ইতি। তে নারীনরাঃ, সৃতান্ কীচকান্ নিহতান্ দৃষ্ব। গন্ধ! রাজে। বিরাটান্স তৎ 

ম্যবেদয়ন। হে রাজন! গন্ধ: শতাৎ পর ইতি পরঃশতাঃ স্ৃতপুত্র। নিহতাঃ ৪১৪ 
যথেতি। যথ! বজেন দীর্ণং পর্ধবতশ্ত মহৎ শিরো বিনিকীর্ণৎ সর্বতো বিক্ষিপ্ত, ওদৃশ্েত, 

তথা স্বতা অপি দীর্ণা মহীতলে বিনিকীর্ণাশচ প্রদৃষ্ঠন্তে ॥২॥ 
সৈরিঙ্ীতি। সা সৈরিষ্ধী চ বিমুক্ত! সতী পুনপ্তে গৃহমায়।তি। অতএব হে রাজন্! 

সর্বমেব তে নগরং স্থিতৌ সংশয্লিতং ভবিষ্াতি ॥৩॥ 

ভরতনন্দন! তাহার পর প্রাতঃকালে সম্মিলিত নর ও নারীগণ সেই গুরুতর 

আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত বিম্ময়াপন্ন হইল ; কিন্তু কিছু বলিল না ॥$৩। 
স্প্টিহটিউ ৮ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--সেই নর ও নারীগণ কীচকদিগকে নিহত দেখিয়া 
রাজার নিকট যাইয়া জানাইল যে-_“মহারাজ ! গন্ধর্রের সকল কীচককেই বধ 
করিয়াছে 1১1 | 

বজ্জ্বারা বিদীর্ণ পর্ববতের বিশাল মস্তক যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখ। যায়, 

সেইরূপ কীচকদিগকেও বিদীর্ণ এবং ভূতলে ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে ॥২। 
আর সৈরিস্ত্রীও মুক্ত হইয়া পুনরায় আপনার বাড়ীতে আমিতেছে 7; অতএব 

মহারাজ | আপনার সমগ্র রাজধানীটাই সংশয়াপন্ন হইবে ॥৩। 

(১)-পতগুতরা মহাবলাঃ__বা ব রা ম,...দুতপুজাঃ পরংশতাঃ _তা। (২)-.বিনিকীর্াঃ 
১***ব্যতিকীর্ণাঃ--বা বরা ম। 



২১৬ মহাভারতে বিরাট- 

তথারূপা হি সৈরিন্ধী গন্ধর্ববাশ্চ মহাবলাঃ | 
পুংসামিষশ্চ বিষয়ো! মৈথুনায় ন সংশয়ঃ 180 
যথা সৈরিন্কিদোষেণ ন তে রাজস্সিদং পুরমূ্। 
বিনাশমেতি বৈ ক্ষিপ্রং তথ! নীতিবিধীয়তাম্ 1৫॥ 
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিরাটো বাহিনী পতিঃ 
অব্রবীৎ ক্রিয়তামেষাং সুতানাং চরমক্রিয়া ॥৬॥ 
একন্মিল্সেব তে সর্ব স্বসমিদ্ধে হুতাশনে । 
দহাত্তাং কীচকাঃ শীঘ্রং রতৈর্গ ন্বৈশ্চ সর্ববশঃ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
কথমিত্যাহ--তথেতি । হি যম্মাৎ, তথা তাদৃশমতীবস্থন্দরং রূপং যন্টাঃ সা তাদৃখ 

নৈরিষ্কী, গ্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ। তথা বিষয়ঃ সৈরিষ্্ীরপং ভোগ্যং বস্ত, মৈথুনায় পুংসা- 

মি্শ্চ। অন্্র সংশয়ো! নাম্তি। এব পুংভিরপি সৈরিষ্জী ইস্তেত, গন্ধবৈরশ্চ তে হন্তেরল্লিতি 
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যথেতি। অতএব ছেরাঙ্গন্! ইদং তে পুরং সৈরিন্থিদোষেণ পূর্বববথ হুম্বত্বম্ঃ যথা! বিনাশং 

ন এতি গ্রাপ্পোতি, তথ! নীতিঃ ক্ষিপ্রং শীঙ্রং বিধীয়তাম্ ॥৫। 
তেষামিতি। বাহিনীপতিঃ সেনাপতিবিরাটঃ, তেষাং নারীনরাণাং তদ্বচনং শ্রত্বা, অব্রবীৎ-__ 

এবাং ুতানাং চরমক্রিয়। দাহাদিকমস্তিমকাধ্যং ক্রিয়তাম্ ঃ৬। 
একন্মিক্লিতি | হ্থুসমিদ্ধে সুপ্রজলিতে হুতাশনে, তে সর্বেবে কীচকাঃ, সর্বশঃ সর্ব্বঃ রত দ্বৈশ্চ 

সংযোজোতি শেষঃ, শীস্রং দহস্তাম্ ॥৭ 

কারণ, সৈরিক্্রীও সেইরূপ সুন্দরী, গন্ধর্ধবেরাও মহাবলশালী, আবার সেইরূপ 

ভোগ্যবস্তও মৈথুনের জন্য পুরুষগণের অভীষ্ট ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥9॥ 
অতএব মহারাজ! আপনার এই রাজধানীট। যাহাতে সৈরিক্জরীর দোষে বিন 

ন! হয়, সত্বর সেইরূপ নীতি বিধান করুন? ॥৫॥ 

সেনাপতি বিরাট তাহাদের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন_-“তোমর! এই 

কীচকগণের অস্ত্যেপ্িক্রিয়া৷ কর &৬। 

প্রজ্মলিত এক অগ্নিতেই সেই সকল কীচককে প্রকার রত্ব ও গম্ধদ্রখ্য সংযুক্ত 
করিয়া সত্বর দগ্ধ কর” ॥4॥ 

(€) যথা সৈরিদ্ধীফরোষেণ--প্র। (৬)-"ংক্রিয়তাম্.**চরষাঃ সজাগ *“ক্রিয়তাষ্.*. 

পরমা ক্রিম্বাঃ--ম,***অব্রবীৎ পরমা তেষাং হ্তানাং ক্রিয়তাং ক্রিয়া_ভা। (৭)... 
এধৈর্গ স্ৈশচ-স-তা। 



দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ | ২১৭ 

স্থদেষ্ণাঞ্চাত্রবীদ্রাজা। মহিষীং জাতসাধ্বসঃ | 
সৈরিন্ধীমাগতাং ব্রয়া মমৈব বচনাদিদম্ 1৮1 

গচ্ছ সৈরিন্ধি ! ভদ্রেং তে যথাকামং চরাবলে !। 
বিভেতি রাজ স্ুশ্রোপি ! গন্ধর্রভ্যঃ পরাভবাশ 1১৯1 

ন চ ত্বামুণসহেছক্ত,ং স্বয়ং গন্ধর্বশস্কিতঃ | 
স্রিয়ন্্রদোবাত্তদ্বক্ত,ষতস্ত্বাং প্রত্রবীম্যহম্ ॥১০॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
অথ যুক্ত! ভয়াৎ কৃষ সৃতপুত্রান্ নিরন্ত চ। 

মোক্ষিতা ভীমসেনেন জগাম নগরং প্রতি ॥১১॥ 

হদেষ্ামিতি । জাতসাধ্বসো গন্ধর্ধেভ্য উৎপন্নভয়ো রাজ মহিষীং স্থদেষামব্রবীচ্চ--বাজি ! 

আগতাং সৈরিদ্ধীং মম বচনাদেবেদং ত্বং জয়াঃ ॥৮। 

গচ্ছেতি | হে সৈরিঙ্ধি । ত্মন্যাশ্সগরাদ্গচ্ছ, হে অবলে! গত্ব! চ যথাকামং চর | তে তব 

ভক্রমস্ত । যেন হি হে সুশ্রোণি! রাজা ত্দীয়েভো! গন্ধবেরেভাঃ পরাভব'ছিভেতি ॥৯॥ 

নেতি। গন্ধর্ববশক্ষিতো রাজ। শ্বয়মেতৎ ত্বাং বত নোৎসহেৎ ন শরুয়াৎ। কিন্তু তং 
তদেতদুকৌ স্্িয়ঃ অদোষা:ঃ। অতোহহং ত্বাং প্রব্রবীমি 1১০৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

তইতি ॥১--ন॥ নহি ত্বামিতি। হিত্বাং হাতুং যোগ্যাম। রুত্যার্থে তবৈকেনকেন্- 
যস্বন ইতি তুন্, জহাতেশ্চেতি হিতম্ অত্ক্কায়ামপি চ্ছান্দসম্। পিত্বে ভিক্ষেতেত্যাদিবৎ। 

বাং সৈরক্ধীং হিত্বাং ত্য যোগ্যামপ্যহং রাজা গচ্ছেতি বং নোৎসহে ক্রিয়া 

তাহার পর রাজা ভীত হইয়া | মহিষী সুদেষ্চাকেও শে্জ্ঞন্পে শশা ! 

সৈরিক্করী আসিলে, তুমি আমার কথ অনুসারে তাহাকে ইহা বলিও ॥৮। 

“সৈরিন্কি! তুমি এ নগর হইতে চলিয়া যাও এবং অবলে! চলিয়া যাইয়া 

ইচ্ছ। অনুসারে বিচরণ কর; তোমার মঙ্গল হউক । কারণ, সুনিতন্থে! রাজ 
পান্র্্দের নিকট পরাভবের ভর করিতেছেন ॥৯॥ 

রাজ। গন্ধর্বদের ভয়ে ভীত হইয়। নিজে একথা তোমাকে বলিতে পারিবেন না । 

তবে স্ত্রীলোকের একথা বলায় কোন দোষ হয় না; অতএব আমি তোমাকে ইহ 
বলিতেছি”” 8১০1 

(৮), আগতাং - ব্রহি--ভা। $৯)*"'যথাকামং বরাননে !স্পবা বরা ম* ম,...গন্ধর্কোভি] 

পরাভবন্--ভা। (১০) নহি ত্বা্***স্তিয়ং গন্ধর্বরক্ষিতাম্।*"-স্ত্রীর্ক,মূ- প্র, নহি ত্বামুৎসহে 

বজ,ং হ্বয়ং গন্র্বরক্ষিতাম। প্রিয়াস্বদোবস্বাম_বা বরাম। (১১) অথ মুক্কতয়।..- রক্ষিতা 
তীমসেনেন--ভা। 

বিরাট-২৮ (১২) 



২১৮ ধহাভারতে বিশ্বাট- 

ত্রাসিতেব স্থগী বালা শার্দ্দ,লেন অনস্থিনী 
গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা 1১২॥ (যুগ্মকম্। 
তাংহদৃষ্ট| পুরুষ! রাজন! প্রান্রবস্ত দিশো দশ । 
গন্ধর্ববাণাং ভয়ত্রস্তাঃ কে চিদ্দৃষতীর্ন্যষীলয়ন্ ॥১৩ 
ততো মহানসন্ধারি ভীমসেনমবস্থিতম্ । 
দদর্শ রাজন! পাঞ্চালী যথা মতং মহাদ্বিপম্ ॥১৪॥ 
তং বিন্ময়স্তী শনকৈঃ সংজ্ঞাভিরিদমব্রবীৎ | 
গন্ধর্বরাজায় নমে! যেনান্মি পরিমোক্ষিতা ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ ভীমসেনেন শ্থতপুস্জান্ নিরন্ক বিনাস্ত মোক্ষিতা, অতএব ভয়াম্মুক্া, সা 

মনগ্ছিনী কৃষ্ণা ভ্রৌপদী, সলিলেন গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষালা, শার্দংলেন আসিতা অ্রসিতপূর্ববা, 
বালা মগীব, নগরং প্রতি জগাম ॥১১--১২॥ 

তামিতি। হে রাজন! পুকুষাঃ, তাং কৃষ্ণং দৃষ্ট1 দশ দিশঃ, প্রানবন্ত গন্ধর্বভয়েন পলায়স্ত | 

কেচিত্ত, গন্ধর্বাণাং ভয়্রস্তাং সস্তে। দৃষ্ী: ন্তমীলয়ন্ ॥১৩ঃ 
তত ইতি। হেরাজন্! ততঃ পাঞ্চালী, মহানসঘ্বারি পাকগৃহদ্বারে অবস্থিতং ভীমসেনম, 

মত্তং মহাছ্িপং মহাহস্তিনং যথা, তথা দরদর্শ ॥১৪। 

তমিতি। বিম্ময়ন্তী বিশেষেণ ঈষদ্ধান্তং কুর্বতী পাধালী, সংজাভিঃ শিরোনমনা দিভঙ্গীভিঃ 

শনকৈরিদমব্রবীৎ্ৎ বচনেনেব ম্পক্টং স্থচিতবতী ; যেনাহং পরিমোক্ষিত| অস্মি, তশ্যৈ গন্ধধ্বরাজায় 
নমঃ ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

হদেষায়াস্তব তাং গ্রত্যেততবক্ত,মদোষ ইতি রাজবাক্যান্ছবাদঃ। যম্মাদেবং রাজা মাম্ 
আজ্ঞাপিতবান্, তম্মাদদেতদেবং ত্বাং প্রতি প্রব্রবীম্যহমিতি সুদেষ্াবচনম্ ॥১*--১৫॥ পুকুষা 

এদ্দিকে ভীমসেন কীচকগণকে বিনষ্ট করিয়া যুক্ত করিয়া দিলে, মনস্থিনী 
ত্রৌপদী নির্ভয় হইয়া, জলছারা সমস্ত-অঙ্গ এবং বন্ত্রযুগল প্রক্ষালন করিয়া, 
পুর্বে ব্যাস্রকর্তৃক ভ্রাসিত বালিক। হরিণীর ন্যায় রাজধানীর দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন ॥১১---১২। 

রাজ]! তাহাকে দেখিয়া বছ লোক ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল 
এবং কোন কোন লোক গদ্ধবর্ধদের ভয়ে ভীত হইয়া নয়ন যুংদ্রত করিল ॥১৩। 

রাজ! তাহার পর জ্রৌপদী যাইতে যাইতে, মত্ত মহাহস্তীর স্ভায় পাক- 
গৃহদ্ধারে অবস্থিত ভীমসেনকে দর্শন করিলেন ॥১৪॥ 

(১৩)"**ভয়াত্রস্ত। কেচিন্নেতাদি--তা। (১৪১**-ইদং বচনমত্রবীৎ্*.'পরিরক্ষিতা---ভ1। 
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ভীমসেন উবাচ । 

যে পুরা বিহরম্তীহ পুরুষ! বশবর্তিনঃ । 
তশ্থান্তে বচনং শ্রুত্ব। অনুণ। বিচরস্ত্যত ॥১৬। 

্ বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততঃ. সা নর্তপাগারে ধনঞ্জয়মপশ্যত | 

রাজ্ঃ কন্যা বিরাটস্য নর্তয়ানং মহাভুজম্ ॥১:॥ 

ততস্তা নর্তনাগারাদ্বিনিক্ম্য সহার্ছুনাঃ। 
কন্যা ারিনডা কৃষ্ণাং নিন ॥১৮। 
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ভারতকৌমুদী 

যইতি। যন্ঠাস্তে বশবত্তিনঃ ত্বদগুণেনৈব ত্বদধীনাঃ, যে পুকুধা; পাগুবা ইতি হুচ্যতে, 
পুর] ইহু নগরে বিহরস্তি বৈরনির্যাতনাকরণাদ্বাথিতহৃদয়] বিচরস্তি সম, তে পুরুষাঃ, তক্যা 

এব তব, বচনম্ এতণ্ুক্তিবিষয়কং বাক্য শ্রত্বা, অনৃণ!ঃ তেষামেকতমেন ত্ধৈরনির্ধাতনক রণাদদায়াঃ 

সস্ভো বিচরস্তি বিচরিষ্স্তীতি ভবিষ্যংসামীপ্যে বর্তমান ॥১৬॥ 

তত ইতি । ততঃ: সা কুষ্কা, নর্তনাগারে, বিরাটশ্ রাজ: কন্া$, নর্তয়ানং নর্তবয়স্তম। মহাতুজং 

ধনঞ্জয়ং বৃহক্পলার্কপমর্জুনম্, অপশ্ঠত অপস্থৎ ॥১৭॥ 

তত ইতি। ততঃ, অজ্ঞুনেন সহেতি সহাঞ্ছুনাঃ, তাঃ কন্যা, নর্ভনাগারাদ্ধিনিষ্ষম্য, অলাগসম 

অনপরাধামপি, কিং প্রার্ডক্রেশা মায়া স্তীং কৃষ্ণাং দদৃষ্ডঃ ॥ ৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

যন্টাঃ বশবত্তিন আজ্ঞাকারিণঃ | ইহ বিরাটপুরে পুরা বর্ষমাক্ং বিহরস্তি তে তশ্তাঃ বচনং 

গন্ধর্বরাজায় নম ইত্যাদিরূপং শ্রত্বাতঃপরম অনৃণাস্তদাজ্ঞাসম্পাদনেন অজ্ঞাতবাসলমাধ্যা 

তৎপরে তিনি ঈষৎ হাম্ত করিয়া সঙ্কেতদ্বারা ধীরে ধীরে ইহা জানাইলেন 

যে, “যিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই গন্ধববরাজকে নমস্কার 

করি” ॥১৫॥ 

ভীম বলিলেন-_-“তোমার বশবর্তী যে পুরুষেরা পূর্বেবে এই নগরে হঃখের 
সহিত বিচরণ করিতেছিলেন, তাহারা এখন হইতে তোমার এই কথ গুনিয়। 

অনৃণী হইয়া! স্থখে বিচরণ করিবেন” ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর দ্রৌপদী দেখিলেন-__মহাবান্ছ অর্জুন 
বৃত্যশালার ভিতরে বিরাটরাজার কন্ঠাগণকে নৃত্যশিক্ষা দিতেছেন ৪১৭। 

তদনস্তর সেই কন্তারা অঞ্জনের সহিত নৃত্যশালা হইতে নির্গত হুইয়৷ আসিয়া, 

বিনা অপরাধে ক্রিষ্টা ভ্রৌপদীকে আসিতে দেখিল ॥১৮॥ 

(১৬). বিচরস্তীহ"*.স্বন্বণ। বিহরস্বতঃ--ব! ব রা ম, যে পুরে বিচরস্তীহ--ভা। 



২২০ মহাভারতে বিরাট- 

কন্তা উচুঃ। 
দিষ্ট্যা সৈরিন্ধি ! মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা | 
দিষ্ট্যা বিনিহতাঃ সূতা যে ত্বাং হিংসন্ত্যনাগসম্ ॥১৯৫ 

বৃহমলো বা5। 

কথং সৈরিন্ধি ! মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ | 
ইচছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্ববমেতদ্যথাতথম্ ॥২০॥ 

সৈরিন্ধ্য রাচ। | 
বৃহদলে ! কিং নু তব সৈরিন্ধ্যাঃ কাধ্যমগ্ভ বৈ। 
যা ত্বং বসসি কল্যাণি ! সদা কন্যাপুরে হৃখম্ ॥২১॥ 
নহি দুঃখমবাপ্রোধি সৈরিক্ধী যছুপান্সতে। : 

তেন মাং ছুঃখিতামেবং পুচ্ছসে প্রহসমন্নিব ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 

দিষ্ট্যেতি। হে সৈরিদ্ধি! ত্বং দিষ্ট্যা ভাগ্যেন মুক্তাসি, দিষ্ট্য। পুনরাগতাসি, দিষ্টা। হতাঃ 

কীচকা বিনিহতাঃ, যে স্তাঃ, অনাগসমনপরাধামপি ত্বাং হিংসস্তি ন্ম ॥১০। 

কথমিতি। হে সৈরিদ্বি! ত্বং কথং মুক্তাসি, কথঞ্চ তে পাপাঃ চ্ৃতা হতাঃ। তব মুখাৎ 

এত সর্ববং যথাতথং শ্রোতুমিচ্ছামি ॥২০। 

বৃহর্দিতি। হে বৃহন্নলে! তব ত্বয়া অন্য সৈরিন্ধযাঃ কিং নু কার্ধ্যং কর্তব্যমত অপি তু 
কিমপি নেতার্ঘঃ । হে কল্যাণি ! যা তং সদৈব কন্তাপুরে স্থখং বসসি ৪২১৪ 

নহীতি। সৈরিক্ধী যন্দ,খম্১ উপাশ্র,তে ভূঙক্ে, তন্দ,খং ত্বং নহি অবাপ্লোি। তেনৈব 
স্বং গ্রহসন্নিব, অর্জুনজ্ঞানাৎ পুংস্বমূ, ুঃখিতাং মামেবং পৃচ্ছসে পৃচ্ছসি ॥২২। 

তখন সেই কন্যারা বলিল-_-“সৈরিন্ক্ি! তুমি ভাগ্যবশতই মুক্ত হইয়াছ, 
ভাগ্যবশতই আবার আসিয়াছ এবং বিনা অপরাধে যাহারা তোমার হিংলায় প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল, সেই কীঠকেরাও ভাগ্াযবশতই নিহত হইয়াছে” ॥১৯॥ 

বৃহন্নলা বলিল--“সৈরিন্ধি ! তুমি কি করিয়। যুক্ত হইলে, কি প্রকারেই ব৷ 
সেই পাপাত্মারা নিহত হইল; এই সমস্ত বিষয় আমি যথাযথভাবে তোমার 
মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥২। 

'সৈরিঙ্ী বলিলেন-_-“হে কল্যাণি ! বৃহম্নলে | তুমি এখন সৈরিক্্রীর কি করিতে 
পার? যে তুমি সর্বদাই কন্তাপুরে সুখে বাস করিতেছ ॥১১। 

(১৯)-"িষ্ট্যা পুনরিহাগতা:--'কিশ্ত্যনাগসম__বা ব রা ম,...ছিষ্টা। তং পুনরাগতা-.+ 
ক্ি্স্ত্যনাগনম-ভা। (২*)."ৃতাশ্চ তে". সর্বমেব--ভা। (২১)--সৈরিল্ধ্যা কাধ্যম্_-ৰা 

বন্াম। (২২)*"'সমাপ্োধি **পৃচ্ছনি--ভ|। 
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বৃহম্লোবাচ। 

বৃহু্গলাপ কল্যাণি ! ছুঃখমাপ্লোত্যনুততমম্ । 
তি্্যগ_যোনিগতাং বালে ! ন চৈনামববুধ্যসে ॥২৩। 
ত্বয়া সহবোষিত৷ নিত্যং ত্বঞ্চ সর্বে্বদূষিতা । 

ক্রিশ্যন্ত্যাং ত্বয়ি হুশ্রোণি ! কো নু দুঃখং ন চিন্তয়েশ ॥২৪॥ 
ন চ কেনচিদত্যন্তং কম্যচিদ্ধুদয়ং কচি । 
বেদ্দিতুং শক্যতেহন্যেন তেন মাং নাববুধ্যসে ॥২৫। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততঃ সহৈব কন্যাভিদ্রোপিদী রাজবেশ্মনি | 
প্রবিবেশ স্থদেষ্ণায়াঃ সমীপমুপগামিনী ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

বৃহদিতি। হে কল্যাণি! বৃহঙ্গপাপি, অন্ুত্রমম্ অত্যন্তং ছখমাপ্রেতি। হে বালে! 

বালবদনধিগতপরচিত্তে! তিধ্যগ যোনিগতাং ক্লীবতয়া পঞ্জভাবাপস্নাম, এনাং বৃহন্নপাম, ন £ 

অববুধ্যসে স্বরূপতো জানাসি ॥২৩॥ 

ত্বয়েতি। হেস্থশ্রোণি! স্বনিতন্থে! অহং ত্বয়া সহ নিতামুষিতা কৃতব।স] ; তব সর্ববেঘ্েব 

ভাবেষু অদূধিতা । অতএব তবয়ি ক্িগ্ন্ত্যাম, কো ছুঃখ" ন চিন্তয়েম্.॥২ ৪॥ 

নেতি । অন্যেন কেনচিদপি জনেন, কম্যচিদপি জনন্য হায়ং হৃদয়ভাবঃ, ক্কচিদপি কালে, 

অত্যন্তং সর্ববদ। বেদিতুং ন চ শক্যতে ; তেন মাং নাবনুর্ধযসে ॥২৫। 

সৈরিন্্রী যেরূপ ছুঃখ ভোগ করিতেছে, তুমি ত সেরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ 

না; তাই তুমি হাসিতে হাসিতেই যেন আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ” ॥২২॥ 

বৃহন্নলা বলিলেন__“কল্যাণি! বৃহমলাও গুরুতর ছুঃখ ভোগ করিতেছে। 

বালে! বৃহন্নলা যে পশুভাবাপন্না হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতেছ না৷ ॥২৩॥ 

স্থনিতন্থে! আমি সর্বদাই তোমার সহিত বাদ করিতেছি, তুমিও সমস্ত 

অবস্থাতেই দোষবিহীনা ; সুতরাং তুমি র্লেশ পাইতে থাকিলে, কে ছুখ অনুভব 

না! করে ?॥২৪॥ 

তবে, অন্ত কোন লোকই কোন সমরেও কোন লোকেরই মনের ভাব সম্পূর্ণ 

বুঝিতে পারে নাঃ তাই তুমিও আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতেছ না” ॥২৫॥ 
পপ শি ও শপ আসা লা 

০ ০ সপ ৯ পপ আআ আপ এ পসপাশী পপ্পী শশী ৭ 

(২৪). ,সহোবিতা চান্নি-প্র বা বরা মত সর্ব সহোবিতা- বা বর] ম,."ছুখং ন 

সংবসেৎ-_তা। (২৫) নতু কেনচিৎ-প্রবা ব রা ম,-শক্যতে তত্রে প্র," শক্যতে 

নূনহ্-বা! হয়া ম। (২৬)*সমীপমপলায়দী--ভা। 

পপ পারার আরা ০৯ *.াচ . অর 



২২২  অন্াভারতে বিরাট- 

তামব্রবীন্রোজপত্বী বিরাটবচনাদিদন্। 
সৈরিন্ধি! গম্যতাং শীত্ত্রং যত্র কাময়সে গতিম্ ॥২৭॥ 

রাজ! বিভেতি ভদ্রেং তে গন্ধর্বেত্যঃ পরাভবাশ্ড | 

ত্বঞ্চাপি তরুণী ম্ভ্র ! রূপেণাপ্রতিম! ভূবি 1২৮॥ 

সৈবিদ্ধ্য বাচ। 

ব্রয়োদশাহম'ত্রং মে রাজা ক্ষাম্যতু ভামিনি ! | 

কৃতকৃত্যা ভবিষ্যস্তি গন্ধর্ববাস্তে ন সংশয়ঃ ॥২৯॥ : 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি । ততো ক্রৌপর্দা কল্যাভিঃ সহৈব উপগাষিনী সতী, রাজবেশ্মনি হৃদেষ্ায়া: 

সমীপং প্রবিবেশ 1২৬। 

তামিতি। রাজপত্বী সা সথদেষা, বিরাটবচনাৎ, তাং ভপদীযিদমব্রবীৎ। হে সৈরিক্কি। 

ত্বং যন্ত্র গতিং কাময়সে, তত্রৈব শীঘ্রং গমাতাম্ ॥২৭॥ 

কুত ইত্যাহ _রাজেতি। রাজা গন্ধর্ধেভ্যঃ পরাভবাদ্বিভেতি | গন্ধর্ধপরাভব এব বা 

কথমিত্যাহ-__ত্বমিতি | হো সুত্র! ত্বম্, তরুণী, বূপেণ ভুবি অপ্রতিমা নিরুপমা চাপি। অতএব 

ত্বং পুরুষৈ: কামোথাঃ, গন্ধববৈশ্চ তে হস্তের্সিতি ভাবঃ। তে তৰ ভন্রমস্ত ॥২.॥ 

ভ্রয়োদশেতি । হে ভামিনি! আকন্মিককোপনে ! রাজা মে জয়োদশাহ্মাত্রং ক্ষাম্যতু 

ক্ষমতাম। তেনৈব তে গন্ধর্বাঃ রুতকৃত্যা ভবিস্বন্তি, অজ্র সংশয়ো নাক্তি, তাবস্তিদিনৈরের 
তেষামজ্ঞাতবাসসমাপ্তেরিত্যাশয়ঃ ॥২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

বা কৃতকুত্যাঃ সন্তো বিহরন্ত॥১৬-_২১॥ প্রহসন্নিবেতি পূর্ববস-স্কারাৎ পুংলিঙ্গপ্রয়োগঃ, 
প্রহ্সন্তীবেত্যর্থ: ॥২২॥ তির্য্যক্ নীচং ক্লীবত্থং তন্য়ী যোনিঃ শরীরং তত্র গতা ॥২৩--২৭॥ 

তে ত্বৎসন্বদ্ধিভ্যো! গন্ধর্কেভ্যঃ ॥২৮--৩০৪ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২২। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর দ্রৌপদী সেই কন্ঠাগণের সহিতই যাইয়া 
রাজভবনে সুদেষ্ণার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥২৬॥ 

তখন বিরাটরাজার উপদেশ অনুসারে সুদে ভড্রৌপদীকে এই কথা 

বলিলেন _“সৈরিক্ধি! তুমি যেখানে যাইতে ইচ্ছা কর, সত্বর সেইখা'ন চলিয়া 

যাও ॥২৭॥ 

কারণ, রাজা গন্ধবর্গণের নিকট পরাভবের ভম করিতেছেন। কেন না, 

তুমি যুবতি এবং রূপে ভূবনে অতুলনীয়া । তোমার মঙ্গল হউক” ॥২৮। 

সৈরিজ্ধী বলিলেন-__'কোপনে ! রাজ! আর তেরটা দিনমাত্র আমার প্রতি 

(২৭).কাময়সে বৃতিম-স্ভা । (২৯,-"'ভাবিনি !-স্প্র,-"' মাং তু রাজা ক্ষমতু--ভা! । 



পর্ণ ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ২২৩ 

ততো মামুপনেব্যস্তি করিষ্যস্তি চ তে প্রিয়ম্। 
ফ্রুবঞ্চ শ্রেয়সা রাজা যোক্ষ্যতে সহ বান্ধবৈঃ ॥৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববশি 
কীচকবধে কীচকসংস্কারে নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ 0০) » 

(৪।| গোহরপপর্ব।) 

অয়োবিংশোহ্ধ্যায়। 
স ওফ ১ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
কীচকন্ত তু ঘাভেন সানুজস্য বিশাংপতে ! | 
অত্যাহিতং চিন্তয়িত্বা ব্যন্ময়স্ত পৃথগ.জনাঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততো গন্ধবর্ব! মাং যথাস্থানমুপনেধাস্তি, তে প্রিয় করিয্যন্তি, রাজ! চ বান্ধবৈঃ 

সহ ধ্রুবং শ্রেয়সা মঙ্গলেন সহ ঘোক্ষ্যতে তৈ্র্ষবৈরবিরিতি শেষ: ॥৩5। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাক বি-পদ্মভূষণ-শ্রুহবিদাসনিদ্ধান্তবাগীশ-্ট্রাচাধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতুটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি কীচকবধে দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 8০ 

তিক্ত 

কীচকল্তেতি । হে বিশাংপতে ! জনাঃ, সানুজন্ত কীচকস্ত ঘাতেন বধেন তু, অত্যাহিতম্ 

আকম্মিকং মহাভয়ং চিন্তরিত্বা, পৃথক্ সর্ব এবেত্যথঃ ব্যন্ময়স্ত বিশ্মিতা অভবন্ ॥১৪ 

ক্ষমা করুন; তাহাতেই সেই গন্ধবেবেরা কৃতকাধ্য হইবে; এ বিষয়ে কোন 

সন্দেহ নাই ॥২৯।॥ 
তাহার পর তাহারা আমাকে যথাস্থানে লইয়া যাইবেন, আপনারও প্রিয়কাধ্য 

করিবেন এবং বান্ধবগণের সহিত রাজাকেও নিশ্চয়ই মঙ্গলযুক্ত করিবেন” ॥৩০॥ 

-5+5 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--নরনাথ ! তত্রত্য সমস্ত লোকই অকম্মাৎ অনুজগণের 

সহিত কীচকের বধে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়! বিস্মিত হইল ॥১| 

(৩*).অপনেন্তস্তি--তব প্রিয়ম্নঞবং হি-তা। * শচতুবিংশোহ্ধ্যার»-প্র বা 
ৰ রা ম, “:"“আয়োবিংশোহ্ধ্যায়ত-তা। (১)**কীচকল্ক নিপাতেন _ প্র, বিশ্য়ন্ত পৃথগঞ্জনাঃ 

সস্তা) 



২২৪ মহাভারতে বিরাট- 

তম্মিন্ পুরে জনপদে সংজল্লোহভূচ্চ সর্বশঃ | 
শৌর্য্যাদ্ধি বল্লভো! রাজ্ঞো মহাসত্্ঃ স কীচকঃ ॥২। 
আসীু প্রহর্তা চ নৃণাং দারাম্যী চ দুম্মতিঃ | 
স হতঃ খলু পাপা গন্ধরৈরর্ঘ ₹পুরুষঃ ॥৩॥ (ধুগ্মকম্। 
ইত্যজল্পন্ মহারাজ! পরানীকবিনাশনমূ। 

দেশে দেশে মনুষ্যাশ্চ কীচকং দুপ্প্রধর্ধণমূ্ ॥৪॥ 

অথ বৈ ধার্তরাষ্ট্রেণ প্রযুক্ত! যে বহিশ্চরাঃ | 
সগয়িত্বা বহুন্ গ্রামান্ দেশাংশ্চ নগরাণি চ ॥৫॥ 

সংবিধায় যথাদিষ্টং যথা দেশপ্রদর্শনম্। 
কৃতকৃত্যা বসত তে চর! নগরং প্রতি ॥৬। (মুগ্মকম 

ভারতকৌমুদী 
তন্মিক্নিতি । তন্মিন পুরে জনপদে দেশে চ সর্বশঃ সর্বব্রৈব সংজল্লো লোকবাদঃ 

অভভূৎ। যথা ছুশ্নতিঃ স কীচকঃ, শোৌধ্যান্ধি বীরত্বাদেব, রাজ বিরাটন্ত, বল্লভঃ প্রিয়: তত এব 

চ মহাপত্বে! মহাধনঃ, নৃণাং প্রহর্থা, দারামর্ধা ভার্য্যাহারী চাসীৎ। কিন্তু পাপাত্মা। ছুষ্টপূরুষশ্চ স 
কীচকঃ খলু গন্ধবৈররহতঃ | ইত্যহো ভদ্রমেব জাতমিতি ভাবঃ ॥২--৩। 

ইতীতি। হে মহারাজ! অপরে মনুষ্যাশ্চ, দেশে দেশে, পরানীকবিনাশনং শক্রপৈন্ত- 

নাশকম্ অতএব দুপ্পধর্ষণং ছুগ্য়ং কীচকমধিকৃত্য, ইতি ইখমেবাজল্লন্ ॥৪। 

অথেতি। অথ ধার্তরাষ্ট্রেন ছুধ্যোধনেন, যে চরাঃ, বহিঃ প্রযুক্তাঃ পাগওবানামগ্গেষণায় 

প্রেরিতাঃ7 তে চরাঃ, বহুন্ গ্রামান্ দেশাংস্চ নগরাণি চ, মৃগয়িত্বা অন্বিষ্যু, ছূর্যেটাধনেন যথ। 
৯. পাশ পা 1০ পার প্র. ওপার পারাপার পাক পপ পাপা 

সেই নগরে ও দেশে সর্ধত্রই এইব্ূপ আলোচনা হইতে লাগিল যে, “ুম্মতি 

কীচক নিজের বীরত্বের বলেই রাজার প্রিয়, মহাধনী, লোকপীড়ক ও পরস্ত্রীহারী 

হইয়াছিল; কিন্তু গন্ধব্রবেরা সেই পাপাত্বা দুষ্ট লোকটাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। 

(স্থতরাং ভালই হইয়াছে)? ॥২-_-৩॥ 

মহারাজ | অন্যান্ত দেশেও মানুষেরা শক্রসৈম্তবিনাশী দুর্ধর্ষ কীচকের সম্বন্ধে 
এইরূপই আলোচনা করিতে থাকিল ॥8॥ 

ওদিকে হুর্যোধন যে সকল গুপ্তচরকে পাগুবগণের অন্বেষণের জন্য বাহিরে 

পাঠাইয়! দিয়াছিলেন, তাহারা তাহার আদেশ অনুসারে বন্ুতর গ্রাম, নগর ও 

(২/০অভৃচ্চ সংশয়:। অসৌ যঘল্ভো! রাজে। মহাসর্শ্চ কীঢকঃ__ভা। (৩). 
দারামর্ধী সুছুম্মতি২-."ছেইপৌরুষঃ£-ভা। (৪) ইত্যজল্পন্ নরা রাজন্!_ প্র," পরানীক- 
বিশাতনম--ভা। (৫). গ্রামান্ বাষ্াশি বিবিধানি চ--বা বরা মতভা। (৬)-"যথাদৃষ্টম্ 
***চরা নাগপুরং প্রতি- প্র হা ব,'যখাদেশং যথাদৃষ্টং প্রদর্শলমূ। কৃতচিত্তা ভতবর্থন্ত তে বৈ 

মাগপুষ্ং প্রতি --ত1। | 



পর্ব ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ২২৫ 

তত্র দৃষ্ট। তু রাজানং কৌরব্যং ধৃতরাস্ট্রজম্। 
দ্রোণকর্ণকূপৈঃ সাদ্ধং ভীম্মেণ চ মহাত্মন! ॥৭॥ 
স্গতং ভ্রাভৃভিশ্চাপি ত্রিগর্তেশ্চ মহারখৈঃ | 
দুর্য্যোধনং সভামধ্যে আসীনমিদমত্র্বন্ ॥৮॥ (যুখ্কম্) 

চরা উচুঃ। 

রূতোহুম্মাভিঃ পরো যত্রস্তেষামনেষণে সদ] । 

পাগ্ডবানাং মনুয্োম্দ্! তম্মিন মহতি কাননে ॥৯॥ 

নির্জনে ম্বগসন্কীর্নে নানাদ্রমলতার্তে। 

লতাপ্রতানবহুলে নানাগুলাসমাকুলে ॥১০॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 

আদিষ্টম, তখৈব যথা যথার্থভাবেন দেশপ্রদর্শনম্্, সংবিধায় রুত্বা, কতরত্যাঃ কুতকর্তব্যাঃ সম্ভঃ, 

নগরং হস্তিনাপুরং প্রতি ন্যবর্তন্ত 1৫ -_-৬। 

তত্রেতি। তত্র হস্সিনানগরে সভামধ্যে ভ্রোণ-কর্ণ-কপৈঃ দহাত্মনা ভীন্মেণ চ সার্ধমূ, আসীন- 

মুপবিষ্টম, অপি চ ভ্রাতৃতি: মহারখৈঃ ত্রিগর্তে: ত্রিগর্তদেশীয়ৈবীরৈশ্চ সঙ্গতং সশ্মিলিতম্, কৌরবাং 

ধৃতরাইট্রজং রাজানং ছুর্যোধনং দুষ্ট) তু ইদং বচনমক্রবন্ তে চরাঃ ॥৭--৮ 

কৃত ইতি । হে মন্তটেন্্র! অন্মাভিঃ, তম্মিন্, নির্জনে, মুগসংকীর্ণে পশুব্যাপ্চে, নানাক্রম- 

লতাবুতে, লতানাং প্রতানাঃ কুপ্তা এব বছল! যত্র তশ্মিন নানাগুলাসমাকুলে চ, মহতি কাননে, 

তেষাং পাগুবানামন্থেষণে, সদৈব, পরে! মহান্, যত্ুঃ কতঃ ॥৯--১০। 

ভারতভাবদীপঃ 

কীচকস্তেতি। “অত্যাহিতং মহাভীতিঃ কর জীবানপেক্ষি চ”" ইতামরঃ 1১7৫1 কত- 

কুত্যাঃ কীচকবধজ্ঞানেনাত্রৈব পাগুবানাঁং বাসং শ্বয়মেব ধার্তপ্লাাঃ 'অনুমানতো জ্ঞান্যস্তী- 

লিক ন্ 

দেশ অন্বেষণ করিয়া যথাযথভাবে সকল স্থান দেখিয়া, কর্তৃব্য সম্পাদন করিয়া 

হস্তিনানগরে ফিরিয়া গেল ॥৫--৬॥ র 

তাহার পর সেই হস্তিনীনগরে সভানধ্যে প্রোণ, কর্ণ, কপ ও মহাত্ম! ভীষ্ষমের 

সহিত উপবিষ্ট এবং ভ্রাতুগণ ও ত্রিগর্তদেশীয় মহারথগণের সহিত সম্মিলিত কুরুবংশীয় 

ধৃতরাষট্রনন্দন রাজা দূর্য্যোধনকে দেখিয়া সেই গ্ুপ্চরেরা ইহা বলিতে লাগিল ॥৭--৮॥ 

গুপ্তচরের! বলিল-_“নরনাথ ! নির্জন, পশুপরিপূর্ণ, নানাবৃক্ষলতায় আবৃত, 

লতাকুঞ্জসমদ্িত এবং নানাগুল্স-(সুলা) ব্যান্ড সেই বিশাল বনের মধ্যে সেই পাগুব- 

গণের অস্বেষণে আমরা সর্ব্বদাই গুরুতর চেষ্টা করিয়াছি ॥৯--১০॥ 

(৮) সহিতং ভ্রাতৃভিঃ.*'মধ্যে ইদং বচনমব্রবন্-প্র | (১*)--দ্রমলতাকুলে ...গুল্মপমাবৃতে 

__বা ৰ রা! ম,*-তগুলসশতাবৃতে _ভা 

বিরাট-২৯ (১২) 



২২৬ মহাভারতে | বিরাট- 

ন চবিদ্ধো গতা যেন পার্থাঃ শক্রনিবর্ণাঃ | 
মার্গমাণাঃ পদন্যাসং তেষু তেষু তথা তথ ॥১১॥ 

গিরিকুটেষু ছুর্গেষু নানাজনপদেষু চ। 
জনাকীর্ণেষু দেশেষু খর্ববটেযু পুরেষু চ ॥১২॥ (যুখ্কম্) 

নরেন্দ্র! বহুশোহনিষ্টা নৈব বিন্মশ্চ পাগুবান্। 

অত্যন্তং ঝ' প্রণষ্টাস্তে ভদ্রুং তৃভ্যং নরর্ধভ ! ॥১৩॥ 

বার্তামঙ্গিষ্যমাণাশ্চ রথিনাং রথিসভম ! | 

কঞ্চি কালং মনুষ্যেন্্র! সূতানামনুগ। বয়ম্ ॥১৪। 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ছুর্গেমু ছুগমেষু গিরিকূটেষু পর্বতশৃঙ্গেষু। তেষু তেষু প্রশিদ্ধেযু, নানাজনপদেষু দেশেষু, 

জনাকীর্ণে্চু দেশেযু হট্র।দিযু, খর্বটেযু সজলস্থানেষু, পুরেষু চ, তথা তথা গোপনেন প্রকাশেন চ, 
পদন্যাসং পাদক্ষেপচিহ্মমূ, মার্গমাণা অন্বিষস্তোহপি বয়ম্, শক্রনিবহহণাঃ পার্থাঃ, যেন পথ গতাঃ, তং 

পশ্থানঞ্চ ন বিল্লো জানীমঃ 1১১--১২॥ 

নরেন্দ্েতি। হে নরেন্দ্র! অস্মাভিঃ পাগুবা বুশ এব আহ্মষ্ঠাঃ, তথাপি বয়ং পাগুবান্ নৈব 

বিদ্পশ্চ। অতএব হে নরর্ভ ! তে অত্যন্তং বা সর্বধৈব প্রণষ্টাঃ । তুভ্যং তব ভদ্রমপ্ত ৪১৩৪ 
বার্ধামিতি। হে রথিসত্তম মন্ুত্বেন্র । রথিনাং পাগবানাং বার্ধাং কুত্র তে গতা ইতি 

ভারতভাবদীপঃ | 
ত্যাশয়ঃ ॥৬-১*॥ যেন মার্গেণ ॥১১। গিরিকুটেযু গিরিশিখরেষু ॥১২--১৩॥ স্ুতানাং 

পাওবীয়ানামিজ্সেনাধদীনাম্ ॥১৪--২১॥ 

ইতি শ্রামহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২৩। 

তা'র পর দুর্গম পর্ধ্বতশূঙ্গ, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বুতর দেশ, জনাকীর্ণস্থান, স্জল- 
স্থান এবং বুতর নগরে, গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে পাদন্যাসের চিহ্ন অন্বেষণ করিতে 

থাকিয়াও-_শক্রবিজয়ী পাগুবের যে পথে গিয়াছেন, সে পথও আমরা জানিতে 

পারি নাই ॥১১--১২॥ | 

রাজা! আমর! বনু অন্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু পাণডবগণকে দেখিতে পাইলাম 
না; অতএব নরশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই তাহারা মরিয়া গিয়াছেন; স্ৃতরাং আপনার 
মঙ্গল হউক ॥১৩। 

(১১)***হুদৃঢ়বিক্রমাঃ--বা বর মনসা ঢবিক্রমাঃ*-"পরং স্তাসম-ভা। (১২) গিরিকুটেযু 

শৃক্ষেযু."*নানাকীর্ণেযু সত্বেযু-_ভা। (১৩) তাদেন্র!] বহশঃ...অত্যন্তভাবং নষ্টান্তে-_ভা। 

(১৪) বন্বপ্তিষ্কমাপা বৈস্প্বা বয়াম। ্ 



পর্ব ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ২২৭ 
মৃগয়ত্বা যথান্তায়ং বিদ্দিতার্থাঃ ম্ম তত্ব; । 
প্রাপ্তা দ্বারবতীং সুতা বিনা পা পরস্তপ ! ॥১৫। 
ন তত্র কৃষ্ণা রাজেন্দ্র! পাগুবাশ্চ মহাব্রতাঃ | 
সর্ববথা বিপ্রণস্টান্তে নমস্তে ভরতর্ষভ ! ॥১৬।॥ 
নহি বিম্মো গতিং তেষাং বাসং বাপি কথঞ্চন | 
পাণুবানাং প্রবৃত্তিং বা বি্মঃ কম্মাপি বা কৃতম্ ॥১৭। 
তন্নঃ শাধি মনুষোন্্র! অত উদ্ধীং বিশাংপতে !। 
অন্গেষণং পাগুবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে ॥১৮॥ 

৪৬৬ এড ।ক2 
৯৯৫৬ ৩০০ জজ এ বাকি ০৯১০ ত০৭৭ ৮ 

শতক নক জন 5৩৩ ০৬৩০৮০ লি ৯৮০ ন্ পি রত ০ চে ৮৩ ক ৪5 
জকত তত এ এ৬জজজ লে হি রে শত৩০৮৮২শ৯৮৯০১৬৩৩১০০-৮শ১৭ ০৭৩৩০ ৮এহব ১৬ ৮৩১ শশ সনি সপতিশি সত ত৬১শতত৮৬১৬৬০৮৪তজত ০৪১৪৯৩৬১৪৩৬ জা 

(ভারতকৌয়ুদী 
ৃত্াস্তম, অস্বিস্তমাণাস্চ বয়ম্, কর্চিৎ কালম্, স্ৃতানাং তদীয়সারথীনাম, অহ্গ! অন্লত্ধান- 
কারিণঃ, অভবাম ইতি শেষঃ ॥১৪। 

মগেতি । হে পরস্তপ ! যথান্যায়ং মৃগয়িত্বা সারথী নপ্যন্বিষ্য, তত্বতো যাথাথ্যেন বয়ং বিদিতার্থ। 
অবগত বৃত্তাস্তাঃ স্মঃ। বিসর্গলোপ আর্ষ:। অথ কোহসৌ বৃন্তান্ত ইত্যাহ-_প্রাপ্তা ইতি । স্তাস্তেষাং 

সারথয়ঃ, পার্থেঃ পাগুবৈবিনা হ্বারবতীং প্রাপ্তা গতাঃ ॥১৫। 
নেতি। হে ব্রাজেন্্র! তত্র ছ্বারবত্যাম্, কৃষ্ণা ভ্রৌপদী মহাব্রতাঃ পাগুবাশ্চ ন বর্তন্তে। 

অতএব তে সর্বথ! বিপ্রণষ্টাঃ । হে ভরতর্ষভ ! তে তুভাং নমঃ ॥১৬। 
নহীতি। বয়ং কথঞ্চনাপি তেষ|ং পাগুবানাং গতিং গমনং বাসং বাপি নহি বিজ্পঃ,প্রবৃত্তিং 

বৃস্তাস্তং বা, তৈঃ কৃতং কিঞ্চিৎ কম্মাপি বা নহি বিদ্মঃ ॥১৭॥ 
সস এ” ২০৫ আরা, পাপ কজন আপা পপ পালাল তা ৯০০ পপ পাতি 51557 5 ২৫,৬৯১ শপ তীর ৬ জর, 

রথিশ্রেষ্ঠ রাজা! আমরা সেই রথিগণের সংবাদের অন্বেষণ করিতে থাকিয়াও 
কিছু কাল তাহাদের সারথিগণের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম ॥১৪॥ 

পরস্তপ! আমরা যথানিয়মে তাহাদের আন্বেষণ করিয়া এই বিষয়মাত্র 

জানিতে পারিয়াছি যে, পাণ্ডবগণের সারথির। তাহাদিগকে ছাড়িয়। গ্বারকায় 

গিয়াছে ॥১৫॥ 

কিন্ত রাজশ্রেষ্ঠ ! দ্রৌপদী কিংবা মহাত্রত পাগুবেরা সে দ্বারকানগরীতেও 
নাই; অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ ! নিশ্চয়ই তাহারা মরিয়া গিয়াছেন। আপনাকে 
নমস্কার ॥১৬॥ 

পাগুবগণের গতি, বাস, বুত্তাস্ত কিংবা তাহারা যে যে কাধ্য করিয়াছেন, 

তাহার কিছুই আমরা কোন প্রকারেই জানিতে পারি নাই ॥১৭॥ 

(১৫)*"'খতে পার্থান-_-ভা । (১৬) ন তত্রপাগ্ব। রাজন! নাপি রুষণা পরিত্রতাঃ |." 

ভৃপ্যত্২--ভা। (১৭) বাসং বাপি মহায্মনাম+-*বিন্ঃ কম্ধাপি চাত্কুতম্_ প্র, “বিঃ কর্দাপি বা 
তখ।-_-ভ1। (১৮) নতে সন্তি মহুত্যেন্্! প্র, সন: শাধি_বাবরা ম। 



শা মহাভারতে 

ত্রিগর্তা নিজ্জিতা যেন বলেন মহতা নৃপ ! | 
' সুতেন রাজ্ঞো মত্স্থাস্ত কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥১৯। 
স হতঃ পতিতঃ শেতে গন্ধবৈর্বনিশি ভারত !। 
অদৃশ্যমানৈদুষ্টাত্মা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুত ! ॥২০॥ (যুগ্নকম্) 
প্রিয়মেতছুপশ্রুত্য শক্রণাং তং পরাভবম্। 

কৃতকৃত্যশ্চ কৌরব্য ! বিধত্স্ব ষদনস্তরম্ ॥২১॥ 
ইতি ভ্রীমহাভারতে শতমাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্পি 

গোহরণে চারপ্রত্যাচারে ভ্রয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ 0০) *% 

ভারতকৌমুদী 
তদিতি । হে মন্ডম্বোন্দ । বিশাংপতে 1! তৎ, নঃ অন্মান্ শাধি উপদিশ, অত উর্ধং পরম্, 

ভূয়ঃ পুনরপি বয়ং কিং পাগুবানামগ্থেষণং করবামহে ॥১৮। 

্রিগর্তা ইতি । হে অচাত! কর্তবাপথাদত্রষ্ট ! ভারত নৃপ ! যেন মৎস্তম্ত রাজ; স্ুতেন 
সেনাপতিনা কীচকেন, মহতা৷ বলেন শঙ্তা, ব্রিগর্থাঃ জিগর্তদেশীয়! বীরাঃ, পুনঃ পুননিজ্জিত!ঃ ; 
ভ্রাতৃভিরুপকীচকৈঃ সহৈব, স ছুষ্টাত্ম। কীচকঃ, অনৃশ্ঠমানৈগর্দবৈর্বঃ, নিশি হতঃ সন্ ভূমৌ পতিত: 

শেতে 1১৯ ২গ॥ 

প্রিয়মিতি। হে কৌরব্য! তং শব্রণাং পরাভবং তদ্বিষয়কমিতযর্থ:, এতৎ, প্রিয়ং বাকামূপ- 
শ্রুত্য, কতং গন্ধবৈর্বরে বিছিতং কৃত্যং স্বকর্তবাং যন্ত স তাদুশস্ম্, অনস্তরং যৎ বিধেয়মিতি শেষঃ, 

তদ্বিধৎস্থ ॥২১॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাক বি-পন্মভূষণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্ত বাগী শভট্রাচাধ্যবির চিতাক়্াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যায়াং বিরাটপর্ববণি গোহরণে 

তয়োবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭$ 

মন্যবশ্রেষ্ঠ রাজা! অক্এঞব আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন যে, ইহার 
পরে আমরা আবারও কি পাগুবগণের অন্বেষণ করিব ॥১৮॥ 

কর্তব্যপরায়ণ ভরতনন্দন রাজা! মংস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি যে কীচক 

গুরুতর শক্তির প্রভাবে ব্রিগঞ্তদেশীয় বীরগণকে বার বার জয় করিয়াছিল, ভ্রাতাদের 

সহিতই সেই ছুরাত্মা কীচককে গন্ধর্র্বের। রাত্রিতে অদৃশ্য থাকিয়া বধ করিয়াছেন; 

স্তরাং সে কীচক এখন ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১৯-_-২০॥ 
কৌরবনন্দন ! শক্রগণের পরাভবরূপ এই প্রিয়সংবাদ শুনিয়। আপনি আপনাকে 

কৃঙকাধ্য মনে করুন এবং ইহার পরে যাহা কর্তব্য, তাহা করুন” ॥২১॥ 

0১৯) যেন ত্রিগর্ডা নিহতাঃ...কীচকেন বলীয়সা_বা ব রা ম, জ্রিগর্তা নিকৃতা যেন-_ 

ভা, **কীচকেন ছুবাত্মনা--প্র। * “**পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়+-প্র বাব রা ম, “***চতুবিংশো- 
হধ্যায়ঃ _-ভা। 



চতুবিংশোহধ্যায়ঃ। 
2%২- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততো ছুধ্যোধনো রাজা শ্রুত্বা তেষাং বচস্তদা । 

চিরমন্তর্মনা ভূত্বা প্রত্যুবাচ সভা লদঃ ॥১। 
স্থুঃখা খলু কাধ্যাণাং গতিবিজ্ঞাতুমন্ততঃ | 
তমা সনে পরীক্ষধবং ক নু স্থ্যঃ পাগুবা গতাঃ ॥২॥ 
অল্লাব শব্টং কালম্ত গতং ভূয়িষ্টমন্ততঃ | 
তেষামজ্ঞাতচধ্যায়াং বধে হান্মিংসয়োদশে ॥৩।॥ 

অস্ত বর্ষস্য শেষঞ্চেদ্যতীয়ুরিহ পাগুবাহ | 

নিবুক্তলময়াস্তডে 'হ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি । ততো রাক্তা দুধ্যোধনঃ, তেষাং গুপ্চচরাণাং বচঃ শ্রত্বা, চিরম, অন্ভবিষাদেনা স্ক- 
সুখং মনো যস্য স নীরব ইতাথ:ঃ ভূত্বা, তদা সভাসদঃ প্রতি উবাচ ॥১॥ 

স্থদুঃখা ইতি । অন্তত ইত্যুতপ্রেক্ষায়াম্। এতৎ সম্তাবমামীত্যথঃ | “অন্ততোহবয়বোতপ্রেক্ষা- 
পঞ্চম্যর্েষু শাসনে” ইতি হেমচন্দ্রঃ । কাধ্যাণাং গতিবিজ্ঞাতুং স্থহুখা খলু । তম্মান্চ পাবা কন 

গতাঃ স্থযঃ, অন্মিন্ বিষয়ে সর্বব এব যৃয়ম্, পরীক্ষধ্বং পধ্যালোচয়ত ॥৭॥ 

অল্লেতি। অব্রাপি অন্ততঃ সন্তাবয়ামীত্যর্থঃ | অন্মিন্ ভ্রয়োদশে বধে, তেষাং পাগুবান[ষ্, 
অজ্ঞাতচর্ষ্যায়াং কালন্ড ভূয়িষ্টং গতম্, অল্লা বশিষ্টঞ্চ ॥৩। 

অন্তেতি। ইহ, সত্যব্রতপব্রার়ণাস্তে পাণুবাঃ, ০৬, অন্য বর্ষশ্য শেষম, ব্যভীযুঃ অতি- 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__-তাহার পর রাজ! তুধ্যোধন গুপ্তচরদিগের সেই সকল 

কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া তখন সভাসদ্গণের প্রতি বলিলেন__-॥১॥ 

“আমি মনে করি_কাধ্যের গতি বোবা নিশ্চয়ই দুফষর ; অতএব পাগুবের। 

কোথায় গেল, এই বিষয় আপনারা সকলে পর্যালোচনা করুন ॥২॥ 

এই ত্রয়োদশ বৎসর, ইহা পাগুবদের অঙ্ঞাতবাসের কাল 7; ইহারও বনুতর অংশ 

গিয়াছে, অল্পই অবশিষ্ট আছে ॥৩॥ 

এখন সেই পাগুবেরা যর্দি এই বৎসরের শেবভাগও অতিক্রম করিতে 

(২)--বিজ্ঞানমন্ততঃ নিরীক্ষধ্ং__ক নু তে__বা, ***গতির্বৈ্ধ জাতুমত্ততঃ হ্যদীক্ষধবম্__ভা 
(৩) **তেষামজ্ঞাতচধ্যাণাম্***ভা! | (৪)-*.শেষং বৈ ব্যতীযুর্ঘদি ***তা। 



২৩০ মহাভারতে বিরাট 

ক্ষরন্ত ইব নাগেন্দ্রাঃ সর্ব হাশীবিষোপমাঃ | 
ছুঃখা ভবেরুঃ সংরন্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে প্রুবম্ ॥৫॥ যুগ্মকম্) 
অর্বাক কালশ্ত বিজ্ঞাতাঃ কৃচ্ছ রূপধরাঃ পুনঃ | 

প্রবিশেয়ুজিতক্রোধাস্তাবদেব পুনর্বনম্ ॥৬॥ 
তম্মাৎ ক্ষিপ্রং বুভূৎসধবং প্রতিকর্তব্যমস্ত যু । 

রাজ্যং নিদ্রন্দ্িমব্যগ্রং নিঃসপত্বং স্থিরং ভবে ॥৭॥ 
অথাব্রবীত্ত, তং কর্ণঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্ত ভারত ! | 

অন্যে র্ততরা দক্ষ নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ ॥৮॥ 

ূ ভারতকৌমুদী 

ক্রামেযু:) তদা নিবৃত্তসময়া নিশপন্নপ্রতিজ্ঞাঃ, সংরনধা ত্রহ্থাঃ, অতএব শ্বরক্তো মদশ্রীবিণ:, নাগেন্দা 

হস্তীন্দ্রা ইব, তথা আশীবিষোপমাঃ তীক্ষবিষসর্পতুল্যাশ্চ তে সর্ধে পাণ্ডবা:, কৌরবান্ প্রতি 

কৌরববিষয়ে, ফ্রুবং নিশ্চিতমেব, ছুঃখা দুংখজনকা ভবেষুঃ ॥৪--৫॥ 

অর্বাগিতি। কালম্য অয়োদশবৎসরন্য, অর্বাক্ মধ্যে, অল্মাভিবিজ্ঞাতাঃ পাগবাহ, পুনরপি 

কৃচ্ুরূপং বনবাসযোগ্যজটাকৌপীনাদিকষ্টকরবেশং ধরস্তীতি তে তার্দৃশা:, জিতক্রোধাঃ সংকৃত- 

কোপাশ্চ সম্তঃ, তাবৎ দ্বাদশ ব্সরানেব, পুনবনং প্রবিশেষু: ॥৬॥ 

তম্মাদিতি । তন্ম।ৎ, অস্ত পাগ্বানামজ্ঞাতবাসন্ত, ঘত্) প্রতিকর্তব্যং প্রতিবিধানভাবেন 

বিধেয়ং যথ। তে জ্ঞায়েরনিত্যর্থ:, ক্গিপ্রং শীগ্রম, বুভূুৎসরধবং যূয়ং তৎ বোদ্ধ,মিচ্ছত। তথ সতি মম 

রাজ্যম্, নিদ্বন্বং নিবিবাদম, অবাগ্রং বিপ্লবরহিতম্, নিঃসপত্তুৎ শত্রশূন্তম, স্থিরং স্থায়ি চ 

ভবে ॥৭॥ 

পারে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতিজ্ঞা নিজ্পন্ন হইবে * তখন সেই পাগুবের৷ ক্রুদ্ধ 

হইয়া, মদত্রাবী মহাহস্তীদিগের ন্যায় এবং তীক্ষবিষ সর্পগণের স্টায় কৌরবগণের 

পক্ষে নিশ্চয়ই হুঃখজনক হইবে ॥৪--৫। 

এই ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে আমরা পাগুবগণকে জানিতে পারিলে, তাহারা 

পুনরায় কষ্টজনক বেশ ধারণ করিয়। ক্রোধনংবরণপুর্ববক পুনরায় তত কাল বনে 

বাস করিবে ॥৬ 

অতএব আপনারা তাহাদের অজ্ঞাতবাসের প্রতিবিধানভাবে যাহ! কর্তব্য হয়, 

তাহ সত্বর বুঝিবার ইচ্ছা! করুন। তাহা হইলেই আমার রাজ্য-_নিবিবাদ, নিবিপ্লব, 
নিষ্ষটক ও স্থায়ী হইবে” ॥৭ 

(০)-.নর্পা আশীবিযোপমাঃ,। প্রতি তত্ষণম্ভা। (৬) সর্ষে কালন্ত বেত্তারঃ কৃঙ্ছুরপ- 
ধরাঃ স্থিতাঃ--ম। (৭) তক্মৎ ক্ষিপ্রং বুভৃষধ্বং যথ! তেশত্যন্তমব্যয়ম্.. চিরং ভবেৎ- বাব 
রা ম,...ক্ষিপ্রং হি বুধাধবং যথ। নোহত্যন্তমব্যয়ম্.*চিরং ভবেৎ-ভা। (৮) তথাব্রবীত্ততঃ কর্ণ; 

সপ্র। 



পর্ণ চতুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৩১ 
চরন্ত দেশান্ সংবাঁতাঃ স্কীতান্ জনপদাকুলান্। 
তত্র গোস্টীষু রম্যাস্থ সিদ্ধপ্রব্রজিতেষু চ ॥৯॥ 

পরিবারেষু তীর্থেষু বিবিধেষাকরেষু চ। 
বিজ্ঞাতব্য! মনুষ্যৈত্তে তর্কয়া সবিনীতয়া ॥১০॥ (যুগ্াকম্) 
বিবিধৈস্তত্পরৈঃ সম্যক তজ জ্ঞেনিপুণসংবৃতৈঃ | 
অনেষ্টব্যাশ্চ নিপুণং পাগুবাস্ছন্রবাসিনঃ ॥১১। 

৩০ ও এপ এ কাক ও লা ও এ শরবত জজ কাজ ঝজতীজল শতক ক এক উিজিসিশজজিকজতজনকতিসকনিস কিক অল৬জ৮গতিকতকহজনজকাতশীকাজকক জজ ১৬৬৬৩৯৬৬৯৬৮ ৮৮০০০৩ এত ৩৯০ 

ভারতকৌমুদী 

অথেতি। অথ তু কর্ণস্তং ছূর্যযোধনমব্রবীৎ। হে ভার! অন্ধে, ধূর্ততর! অতী বশঠা:, 
দক্ষা বেশভাষাদে নিপুণাঃ, নিভৃতা গুপ্কাঃ, সাধু সমাক্ কাধাং কর্ত,ং শীপং যেধাং তে তাদশাশ্চ 

চারাঃ, পাগুবানামন্েষণায় ক্ষিপ্রং পুনগ্ছন্ধ ॥৮। 

চরস্তিতি। সংবীতা গ্রপ্ন্বরূপাঞ্তে চারাঃ, শ্কীতান্ সমৃদ্ধান্, জনপদৈর্জনৈঃ আকুলান্ ব্যাঞান্, 

“দেশে জনে জনপদ:” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষ:, দেশান্, চত্রচ্ধ। পরধ। তৈঠর্নঘোই, স্থবিনীতয়া সু 

শিক্ষিতয়া, অের্কয়া, উহেন অগমন্ধানেনেতার্গত, তত তেষু দেশেষু, রম্যান্থ, গোঠীষু সভাঙ্থ, সিদ্ধা 
মুনয়ঃ প্রব্রজিতা গতা যেষু তেষু মাশ্রমেযু, পরিবারেষু পরিজনপূর্ণগৃহেষু তীর্েষু বিবিধেষু 

আকরেষু জনসমবায়েযু চ “আকরো নিবহে খনৌ” ইতি হেমচন্দ:, তে পাগুবা অস্থি 

বিজ্ঞাতব্যাঃ ॥৯-__-১*।॥ 

বিবিধৈরিতি | বিবিধৈ: ক্লীবাদিনানাপ্রকারৈ:, তৎপরৈঃ কর্থব্যপন্াায়ণৈ:, সমান তান্ 

পাগুবান্ জানস্তি পরিচিন্বস্তীতি তজজ্ঞেঃ, নিপুণং যথ। শ্যারথা সংবুতৈঃ আবৃতাত্মন্বরণৈশ্চ 

ভারতভাবদীপঃ 
তত ইতি ॥১--৪॥ ছুঃখা ছুখয়িতারহ, সংবন্ধাঃ কুপিতাঃ ॥৫॥ যথা তে পুনর্বনং 

প্রবিশেযুস্তথা বুভূষধবং তান্ প্রাপ্তমিচ্ছতেত্যর্থ; ॥৬॥  ততফলং চাহ _অতাস্থমিত্যাদিনা 
॥৭--৮| জনপদকুলান্ জনব্যাপ্ু।ন্। এভবেজ্জনপদে জানপপদোহপি জনদেশয়ে।১” ইতি 

মেঙ্গিনী। গোষীষু 555: হা নাং সির গমণং থে, মুলীনামাশ্রসেযু ॥৯। পরিত 
শপ পা ওপপপপ স্পা-পোিশিপিশ 

তাহার পর ক ভুধ়োধনাকে বলিলেন-__ “ভরতনন্দন | অতান্ত ধূর্ত, নানার 

বেশভাষানিপুণ, গুপ্তরূপী ও সমীচীন্ভাবে কার্যকারী আর একদল লোক সত্বর 
গমন করুন ॥৮॥ | 

তাহারা গুগ্তভাবে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ দেশসমূহে বিচরণ করুক এবং তাহারা সেই 

সকল দেশে মনোহর সভা, আশ্রম, প্রত্যেক গৃহ, তীর্থ ও নানাবিধ জনসমবায়ে 

বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া! করিয়া! পাগুবগণকে অবগত হউক ॥৯--১০॥ 

যাহারা পাগুবগণকে ভাল করিয়। জানে, এইরূপ কর্তব্যপরায়ণ ও ছস্মুবেশী 

(৯)-..জনপদান্ কুলান্--প্র, **তত্র গোঠীবধান্তাহৃ-__ভা। (১০) পরিচারেষু তীর্থেযু-বা 

বরাষ। (১১). নিপুণসংশিতৈঃ**ছন্মবাসিনঃ--ভ1। 



২৩২ মহাভারতে বিট 
নদীকুপ্তেষু তীরেযু গ্রামেযু নগরের চ। ও 

আশ্রমেষু চ পুণ্যেবু পর্বতেধু গুহাস্থ চ ॥১২॥ (যুকমূ) 
অথাগ্রজানম্তরজঃ পাপতাবানুরাগিণম্ । 
জ্যেষ্ঠং ভুঃশালনস্তত্র' ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবী ॥১৩॥ 
যেষু নঃ প্রত্যয়ো রাজংশ্চারেষু মনুজর্ধভ | 

তে যাস্ত দতদেয়! বৈ পুনস্তান্ পরিমাগিতুম্ ॥১৪॥ 
এতচ্চ কর্ণো যশ প্রাহ সর্বমিচ্ছামহে তথা । 

যথোদ্দিষ্টং চরাঃ সর্বেে মুগয়ন্ত ততস্ততঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

চারৈঃ, নদীকুলেষু নগ্যার্দীনাং তীবেষু, গ্রামেষু, নগরেষু চ, আশ্রমেধু চ, পুণ্যেযু পর্ববতেযু, 
তদগুহান্থ চ, ছন্নবাপিনে গুপুস্থিতাঃ পাও্ডবা নিপুণমন্ধেষ্টব্যাঃ ॥১১--১২। 

অথেতি । অথ অগ্রজশ্ত দুধ্যোধনন্ অনস্তরমেব জায়ত ইতি অগ্রজানস্তরজঃ, শ্রাতা দুশাসনঃ, 

তত্র তদানীম, পাপভাবান্রাগিণং জ্যষ্ঠং ভ্রাতরমত্র বীৎণ ॥১৩॥ 

যেঘিতি। হে মনুজর্ভ রাজন্। যেষু চারেষু, নং অন্মাকং প্রত্যয়ো ঘক্ষতার্দিনা বিশ্বাসো 

বর্ততে, তে, দত্তানি দেয়ানি পাথেয়াদীনি যেভ্যন্তে তাদৃশাঃ সন্তঃ, পুনরপি, তান্ পাওবান্, 
পরিমাগিতুমেটুং যাস্ত ॥১৪। 

এতদিতি। কর্ণ এতৎ যণড প্রাহ, বয়ঞ্চ তথৈব সর্ববম্, ইচ্ছামহে ইচ্ছামঃ | সর্বের চরান 

যথোদ্িক্ং যথোন্তং ততন্ততঃ মৃগয়স্ত পাগওবান্ পুনরদ্িষ্যন্ত ॥১৫। 

নানাবিধ গুপ্তচর-_নদীকুঞ্জ, নদীপ্রভূতির তীর, গ্রাম, নগর, আশ্রম, পুণ্য পর্ববত ও 

পর্ববতগুহাতে গুপ্তবাসী পাগুবদিগকে নিপুণভাবে পুনরায় অন্বেবণ করিবে” ॥১১--১২॥ 

তাহার পর ছৃষ্যোধনের অব্যবহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছুঃশাসন সেই সময়েই পাপ- 

কাধ্যানুরাগী জ্যোষ্টভ্রাত। ছুষ্যোধনকে বলিল--॥১৩। 
“মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজা! যাহাদের উপরে আমাদের বিশ্বাস আছে, সেই সকল 

গুপ্তচরদিগকে পাথেয়প্রভৃতি দেওয়া হউক ; তাহার পর তাহারা পুনরায় পাগুবগণকে 

অন্বেষণ করিবার জন্ত চলিয়া যাউক ॥১৪॥ 

কর্ণ এই যাহা বলিলেন, আমিও সেই সমস্তই ইচ্ছা করি। সকল গুগুচরই 

উপদেশক্রমে সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করুক ॥১৫॥ 

(১২) নদীকুঞ্জেষু তীর্থেযু--প্র বা বরা ম। (১৫) সর্বমীক্ষামহে বয়ম্-_ প্র, ***সর্ধমীহামহে 

তথা.*.যতস্ততঃ--রা ম, ***বিচিন্বস্ত ততস্তত: _ভা!। 



পর্ববণি চতুবিংশোহধ্যায়ঃ | ২৩৩ 

এতে চান্তে চ ভুয়াংসো যথোদ্দেশং যথাবিধি। 
ন তু তেষাং গতিবাসঃ প্রবৃত্তিবোপলভ্যনে ॥১৬। 
অত্যন্তং বা 1নগুঢান্ডে পারং বোম্মিমতে। গতাঃ। 
ব্যালৈর্বাপি মহারণ্যে তক্ষিতাঃ শুরমানিনঃ। 
অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৭।॥ 
তম্মাম্মানসমব্যগ্রং কৃত্ব। ত্বং কুরুনন্দন !! 

কুরু কাধ্যং যখোণ্সাহং মন্যসে যন্নরাধিপ ! ॥১৮॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং বিরাট পর্ববণণ 

 গোহরণে চারপ্রত্যাচারে চতুবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০| 

ভারতকৌমুদী | 
এত ইতি। এতে উপস্থিতাশ্চ, অন্তে ভূয়াংসে। বহবশ্চ চারাঃ, যথোদ্েশং যথোক্ত যথাবিধি 

চ. মুগয়স্তিত্যন্তবুত্তি: । কিন্ধ তেধাং পাও্ডবানাম, গতিঃ বাস:, প্রবুতিবু ্ রান্তো বা, ন উপপভাতে 

কৈরপি জ্ঞায়তে ॥১৬। 

অতএবেদানীং সম্ভাবয়তি--অতান্তমিতি। ০৩ পাণ্ুব1ঃ, অতান্তং নিগৃঢ়া দ্রপদরাজার্দীন।- 
মশ্ুঃপুরাদৌ গুপ্তা বা, উশ্মিমতঃ সমুত্রল্ত পারং গতা বা, শুরান্ আখ্ুনো মন্তন্ত ইতি শ্রমাণিনঃ, 

ন তু বস্ততঃ শুরা ইত্যাশয়ং, অতএব মহারণ্যে ব্যাপৈঃ ব্যাগ্রাধিহিংঅজন্কভিরপি বা ভক্ষিতাঃ, 

অথবা বিষমং গিরিসক্কটাদিমহাবিপদং প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাশ্চিরায়ৈব বিনষ্টাঃ | ফটুপাদোহয়ং 
শ্পোকত 8৪১ ৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

আগত) চবস্তেযযু তে পরিচারা: রাজপুরাণি তেষু$ তকয়া কাক্কয়া । “তর্ক: কাজা বিতকোছে" 

ইতি মেদ্িনী ॥১*--১২/ অগ্রজানস্তরজ: দ্বিতীয়ো ভ্রাতা ॥১৩--১৬॥ উশ্মিষওঃ 

সিদ্ধোঃ ॥১৭-_-১৮॥ 

ইতি গ্রামহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠায়ে ভাএতভাব্ধীপে চতুধিংশোহধ্যারঃ ॥ ২৪৪ 

অতএব ইহারা এবং অন্তও বহুতর গুপ্ুচর উক্তব্রমে ও যথাবিধানে অন্বেষণ 

করুক ; কিন্তু সে পাগুবগণের গতি, বাস, কিংবা বৃত্তান্ত, ইহার কিছুহ পাওয়া 
যাইতেছে না ॥১৬।॥ 

অতএব হয় ত--সে পাগুবেরা একেবারে গুপ্ত রহিয়াছে, কিংবা সমুদ্রের 

পরপারে চলিয়া গিয়াছে, অথবা কোন মহাবনের মধ্যে হিংস্র জন্তগণ সেই বাঁরাভি- 

মানীদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, কিংবা তাহারা কোন মহাবিপদে পড়িয়া 

চিরকালের জন্যই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥১৭॥ 

(১৬). প্রবৃত্তিশ্োপলভ্যতে-_বা ব রা ম,**প্রবৃত্তিনোপলক্ষ্যতে-_ ভা | ৬ ৭) অত্যাহিতং 

বা গৃঢ়ান্তে"" “ভক্ষিতা মাংসভোজন
ৈ ১ প্র অত্যাহিত্চ গুঢ়ান্ে_ ভা। ক *.ষড় বিংশোধ্ধ্যায়ঃ? 

প্র বাব রা ম, “--পঞ্চবিংশোহধ্যারঃ-_ ভা । 

বিরাট-৩৯ (১২) 

সপ সি 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
অথাব্রবীন্মহাবীর্ষ্যো প্রোণস্তত্বার্থদশিবান্। 
ন তাদৃশ। বিনশ্যন্তি নাপি যালন্তি পরাভবমূ ॥১॥ 

শরাশ্চ কৃতবিগ্তাশ্চ বৃদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্িয়াঃ । 

ধন্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধন্মরাজমনু ব্রতাঃ ॥২॥ 

নীতিধন্মার্থতত্ুজ্ঞাঃ পিতৃবচ্চ সমাহিতাঃ | 
ধর্মে স্িতং সত্যধতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

আশ্বাসমতি _তন্মা্দিতি । তস্মাৎ হে কুরুনন্দন নরাধিপ ! তম, মানসং ষনঃ, অব্যগ্রম 

অনাকুলং রুত্বা, যত কর্তব্যতয়! মন্তসে, তৎকাধ্যং যথোত্লাহং কুরু ॥১৮। 

ইতি মহামহোপাধ্যায-ভারতাচা্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশভট্টাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতক্ৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

চতুবিংশোহধ্যায়ঃ 1১1 
সত কত 

অথেতি। অথ মহাবীধ্যঃ, তত্বার্থদশিবান্ সর্বববস্তততজ্ঞশ্চ ভ্রোণঃ অব্রবীৎ্। তাদশাঃ 

পরগুবতুল্যা জন! ন বিনশ্যন্তি, নাপি কুতোহপি পরাভবং যাস্তি প্রাপ্নন্বস্তি ॥১। 

তেষাং বিনাশপরাভবয়োরপ্রাপ্তো৷ হেতুনাহ _ শুরা ইতি । শুরাশ্চ, রুতবিদ্ঠাশ্চ, বুদ্ধিমস্তঃ 

জিতেক্দিয়াঃ, ধর্মজ্ঞাঃ, কৃতজ্ঞান্চ ভীমাদয়ঃ, ধণ্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্, অনুতব্রতা অন্ুগতাঃ। অতো 

যুধিষ্টিরে! বৃদ্ধা তান্ রক্ষিস্যুতীতি ভাব: ॥২। 

অতএব কুরুনন্দন রাজা! আপনি মনটাকে আকুল না করিয়া, যাহ! কর্তব্য 

মনে করেন, সেই কার্যযই উৎসাহের সহিত করিতে থাকুন” ॥১৮॥ 

পপ ও রত ০ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন--তাহার পর মহাবীর ও তত্বার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য বলিতে 

লাগিলেন-_-“পাগুবদের তুল্য লোকেরা বিনষ্ট হন না, কিংবা পরাভবও প্রাপ্ত হন 

না ॥১। 

কারণ, বীর, কৃতবিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ ভীমপ্রভৃতি চারি 

ভ্রাতাই ধন্মরাঁজ যুধিষ্টিরের অনুগত ॥২॥ 

(১)..ন প্রয়ান্তি পরাভবম্-_বা ব রা ম, ***তত্বার্থদশিনঃ-**প্রীপ্প বস্তি পরাভবম--ভা!। (৩) 

নীতিধশ্মার্থতত্বজং পিতৃবচ্চ সমাহিতম্--বা বরা ম। 
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অনুব্রতা মহীকজ্মানং ভীতরং ভ্াতবো নৃপ ! | 
অজাতশক্রং ধীমন্তং তথা ভ্রাতুনহুত্রতম্ ॥৪॥ (যুগ্মকম্? 
তেষাং তথ বিধেয়ানাং নিভৃতানাং মহাত্বনাম্। 
কিমর্থং নীতিমান্ পার্থঃ শ্রেয়ে! নৈষাং করিষ্তি ॥৫॥ 
তস্মাদ্যত্বাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্টোদয়মাগতম্ । 
নহি তে নাশম্ুচ্ছেয়ুরিতি পশ্যাম্যহং ধিয়া ॥৬॥ 

সামপ্রতঞ্চেব য্ কার্ধ্যং তচ্চ ক্ষিপ্রমকালিকমৃ। 
ক্রিয়তাং সাধু সঞ্চিন্ত্য বাসশ্চৈযাং প্রচিন্তযতাম্ ৭ ৪ 

%৩ ৬:৯৯ ৪৪৮ ক ৯৭৮৪৬:১৯৬:০ উল 5৮:৮৯:৯৪ 58 5৮:5৬ ৮ তত ৩৪৬৮ তদাক এজ তত ও ভজন জিযর জের জতভত জাজজ ১ তা ০ ৪50৬8488885 লজ হত । তা তত হত 

ভারতকৌমুদী 
অণ কীদুশং তদাচত্রত্যমিত্যাহ-নীতীতি। হে নুপ' নীতিধন্মার্মততবজাঃ, জ্যোষঠানয।য়িনঃ 

সর্বকাধোষু জোঠাম্ুসারিণশ্চ, ভ্রাতরো ভীমাদয়:, সমাহিতা: সাবধানাঃ সম্ভ এব, পিতৃবৎ পিতর. 

মিব, ধরছে স্থিতম, সত্যধতিম, যথার্থ ধৈর্যাসম্পন্নমূ, মহা আনম উদ্ারহৃদয়ম্, ধীমস্তং বুদ্দিমন্তম্ তথা 
ভ্রাতুন্ ভীমাদীনপি, অন্ুব্রতম্ অন্ভগ্তম, অজীতুশক্রং নাম জেযষঠং ভ্রাতরম, অঙ্থব্রতা 

অন্গতাঃ ॥৩--৪) 

তেষাঁমিতি। নীতিমান্ পার্থো ষুধিষ্টিরঃ, তথ। বিধেয়ান]ং বচনে স্থিতানীম। “বিধয়ো। বিনয়- 

গ্রাহী বচনে স্থিত আশ্রবঃ” ইত্যমর£, নিভৃতানাং দৃঢ়ানাম্, মহাত্মনাঞ্চ,। তেষামেষাং ভীমাদীনাম্, 

শ্রেয় মঙ্গলম, কিমথং ন করিস্তাতি 1৫॥ 

তম্মাদিতি । তন্মৎ। তে পাগুবাঃ, আগডম্ আগামিনম। কাপল প্রতিজ্ঞানমাধিসময়ন্ত। 

উদ*মাবিরভীবমেব প্রতীক্ষপ্তে) নহি ন তু নাশম, খচ্ছেযুঃ প্রাপ্রন্ুং 5 ইতাহং ধিয়। পশ্যামি 

পর্যালোচয়ামি ॥৬। 

রাজা! আবার যুধিষ্টিরও সেই ভ্রাঙাদের অনুগত । তাহাতে নীতি, ধন ও 
অর্থের তত্বজ্ঞ এবং সর্বদা জ্যেষ্ঠের অনুবাধী সেই ভীনপ্রভৃতি ভ্রাতারা সর্বদা 

অবহিত থাকিয়া পিতার তুলাই ধান্মিক, যথার্থ ধৈধযশীল, উদারচেতা ও বুদ্ধিমান 

জোষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্টিরের অনুগত হইয়া চলেন ॥58 
অতএব নীতিজ্ঞ যুধিষ্টির__ আজ্ঞাবহ, দুঢ়চেতা € মহাত্মা! সেই ভ্রাতাদের মঙ্গল 

করিবেন না কেন ॥৫॥ 

অতএব সেই পাগুবের! যত্বুপূর্বক আগামী সময়ের প্র হীক্ষাই করিতেছেন বটে; 

কিন্তু বিনষ্ট হন নাই; ইহা আমি বুদ্ধিদ্বারা সম্ভাবনা করিতেছি ॥১॥ 

(8).--অজাতপক শ্ীমন্তং সর্ধজাতুন্_বা ব রা আ, -ীমন্তং তাংশ্চ আ্তুন্_-তা। 
(*)."নীতিমান্ প্রাজে। নিঃশ্রেয়ো ন বিধাস্ততি_-ভা। (*)-"নাশমর্্রেঙ্গিতি মে ধীয়তে 

মতিঃ__ প্র,***যত্বাৎ, প্রবীক্ষধ্বম্.*"ন তে নাশং গতাঃ শুরাঃ_-ভা। (৭)--ক্ষিপ্রমাকালিকঞ্চ যৎ-_- 

তা1। 



২৩৬ মহাভারতে 

যথাবত পাণুপুত্রাণাং সর্বার্থেষু ধৃতাতবনামূ। 
ঢুজ্ঞেয়াঃ খলু শূরান্তে দুষ্প্রাপান্তপসা বৃতাঃ ॥৮1 (যুগ্মকম, 

বুদ্ধিমান্ গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ। 
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ে। গৃহীয়াদপি চক্ষুষা ॥৯॥ 

বিজ্ঞায় ক্রিয়তাং তস্মান্তুয়ো বা মৃগ্যতাং চরৈঃ। 
ত্রাঙ্গণৈশ্চাপরৈঃ পিদ্ধৈর্যে চান্যে তদ্বিদো জনাঃ ॥১০॥ 

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহজ্াং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বিরাটপর্বণি 

* গোহরণে চার প্রত্যাচারে দ্রোণবাক্যং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ত ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 
সাম্প্রতমিতি । অতএব যৎ কাধ্যং সাম্প্রতং যুকং শ্যাৎ, “যুক্কে ছে সাম্প্রতং স্থানে” ইত্য্রঃ, 

সাধু সমাক্ সঞ্চিন্ত্য, ক্ষিপ্রম্, অকালিকমপি অন্থপঘুক্তপামগ্িকমপি, তচ্চ তদেব ক্রিয়তাম। 

ইতোহনেকদিনপূর্ববমেব ঈদুগন্বেষণং কর্তব্যমাসীৎ, ইদদানীস্ক ক্রিয়মাণে অজ্ঞাতবালসময় এব 
সমাপ্যেতেতি ভাব । সব্বার্থেযু সর্বেঘেব কর্তব্যবিষয়েষু, ধৃতাত্মনাং কতগাঢঘত্বানাম, এষাং 

পাওপুত্রাণাম্, বাসশ্চ যথাবৎ প্রচিস্ত্যতাম। বপ্ততস্ত তপসা বৃতা অন্বিতাস্তে শরাঃ, দুপ্প্াপা 

দুজেয়াশ্চ খলু ॥৭--৮॥ 

বুদ্ধীতি। বুদ্ধিমান গুণবান্ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ, অসংখ্যেয়ঃ অজ্ঞেয়ঃ, তেজোরাশিস্তৎ- 

স্বূপশ্চ, পার্থে৷ যুধিষ্টিরঃ, চক্ষুষাপি গৃহীমাদায়ত্রীকুধ্যাৎ চরান্ মোহয়েদিত্যর্থঃ ॥৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

অথেতি ॥১-৪॥ বিধেয়ানাং কি্করাণাম্, নিভৃতানাম্ অত্যন্তাবহিতানাম্ ॥৫-_-৬॥ অকালিকং 

(বলম্বাসহম্ ॥৭---৮॥ গৃহীয়াদপি চক্ষুষ! প্রত্যক্ষদৃষ্টোহপি মোহয়েদেবেত্যর্থঃ ॥৯-__১০। 
ইতি শ্রামহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২৫। 

নৃতরাং যে কাধ্য যুক্তিযুক্ত হয়, অসময়ে হইলেও ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া 
সত্বর সেই কাধ্য কর। তবে, সমস্তবিষয়ে যতবুশীল পাগুবগণের বাসস্থান জানিবার 

জন্য য্থানিয়মে চিন্তা করিবে বটে ; কিন্তু বীর ও তপস্বী পাগুবগণকে পাওয়া বা 
জান। দুক্ষর হইবে ॥৭--৮॥ 

কারণ, বুদ্ধিমান্ গুণবান্, সত্যবাদী, নীতিজ্ঞ, পবিত্র ও অজ্রেয় তেজোরাশি- 
স্বরূপ যুধিষ্টির কেবল দৃ্িদ্বারাও চরদিগকে মোহিত করিতে পারেন ॥৯ 

(৮)*'তেছপাপান্তপসা বৃতাঃ_ভা।। (৯) শুদ্ধাত্মা ওপবান্--বা ব রা! ম, শুদ্ধাত্মা গুণবান্ 
শূর:**নিগৃহীয়াদ্ি চক্ষ্বী_ভা'-.ভূয়স্চ মৃগয়ামহে_ প্র বা ব রা ম,...ত্াঙ্মণৈশ্চারপৈঃ_ প্র,*" 
্রাহ্মণৈশ্চারকৈঃ..-বা! ব রা ম,...তদ্বিধাঃ জনাঃ _ভা । * « **সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়+__ প্র বাব রা সঃ 
“*স্ষড় বিংশোহ্ধায়+--ভা। 



ষড় বিংশোহধ্যায়ঃ | 
১ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততঃ শান্তনবো ভীগ্ষো ভরতানাং পিতামহ | 

শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞন্তত্বজ্ঞঃ সর্ববধশ্মবিত ॥১॥ 

আচাধ্যবাক্যোপরমে তদ্বাক্যমভিসন্দধহ | 

হিতার্থং স উবাচেমাং ভারতীং ভারতান্ প্রতি ॥২। (যুগ্াকম' 

যুধিষ্ঠির সমাসক্তাং ধন্মজ্জে ধন্মসংশ্রিতাম্। 
অসতস্্র ছুলভাং নিত্যং সতাপ্াভিমতাং স্ঙা ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 

বিজ্ঞায়েতি। তম্মাৎ, যুক্মাভিবিজ্ঞায় তেষামীদুশীং যোগ্তামবগতা বিরামঃ ক্রিগ় তম, ভূয়: 

পুনরপি বা, চরৈঃ, ব্রাহ্ষণৈই, অপরৈঃ সিদ্ধৈত্তপঃপিদ্ধৈঃ অন্যে যে তদ্থিদ: পাগুবপরিচাষিনো 

জনান্তৈশ্চ, মৃগ্যতাম্ অথিষ্যতাম্ ॥১০॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্ীহরিদ। সঙিদ্ধান্তবাগীশভট্াচাধাবির চিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুধীলমাখ্যায়াং বিরাটপর্দণি গোহবণে 

পঞ্চবিংশোহ্ধায়ঃ ॥০॥ 

তত 

তত ইতি। ততঃ আচাধ্যক্ক প্রোণশ্ঠ বাকান্ত উপরমে সমাপ্টো, শাস্তণবঃ শাুগপুত্রত ভরতান।ং 

যুধিষ্টিরছুধ্যোধনাদীনাং পিতামহঃ, শ্রতবান্ শান্ীজ্ঞঃ, দেশকালজ:, তত্ব; ব্যক্তিন্বভা বজ্ঞ:, সর্ববধন্ম- 

বিচ্চ, স ভীম্মঃ, তশ্ প্রোণশ্ত বাকাম অভিসন্দধৎ 'অনসরন্, হিতার্থম, ভারতান্ ছুধ্যোধনাদীন্ 

প্রতি, ইমাং ভারতীং বাচমুবাচ ॥১-_-২॥ 

বাচং প্রশংসভি-যুধীতি । তত্র ভীম্ষঃ, ধর্মজ্ে যুধিষ্ঠিরে দমাসাঙ্গাং তছিষয়ামিত্যথঃ 
শী কসর পা পাস পপ ০ পি পা ০ ক: পরা 

অতএব তাহাদের ক্ষমতা বুঝিয়া হয়__বিরত হও, না হয়- গুপুচর, ব্রাহ্মণ, 

অপর তপঃসিদ্ধ লোক, কিংবা অন্য ধীশ্ারা তাহাদিগকে জানে, তাহাদের দ্বারা 

পুনরায় অন্বেষণ কর” ॥১০। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_দ্রোণাচার্য্যের বাক্য সমাপ্ঠ হইলে, তাহার পর শাস্তনু- 
নন্দন তুর্য্যোধনপ্রভূতির পিতামহ, শান্ত্রজ্ঞ, দেশকালজ্ঞ, তত্বভ্ত ও সর্ববধর্্মন্ত সেই 
ভী্ম হুর্যোধনপ্রভৃতির প্রতি হিতের জন্য এই কথা বলিলেন 1১_১॥ 

(১)*ভারতানাং পিতামহঃ--ভা। (২) আচাধ্যবাকোো পরমে ততন্বাকামভিসম্দধেৎ- ভা, 

ছিতার্থং সমুবাচেমাম্ _ম।+ধশ্মসংবৃতাম_বা ব রাম, "-ধর্্মসংহিতাম--ভা।। 



২৩৮ মহাভারতে বিরাট- 

ভীম্মঃ সমবদত্তত্র গিরং সাধুভিরচ্চিতাম্। 

যখৈষ ব্রাহ্ষণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্ববার্থতত্ববিৎ ॥৪॥ ( যুখ্মকম্) 

সর্ববলক্ষণসম্পন্না নাশং নাহস্তি পাগুবাঃ। 

শ্রুতবুক্তোপসম্পন্নাঃ সাধুব্রতলমন্িতাঃ | 

রদ্ধানুশাসনে সক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৫॥ 

সময়ং সময়জ্ঞান্তে পালয়ন্তঃ শুচিব্রতাঃ। 

ক্ষত্রুধম্মরতা। নিত্যং কেশবানুগতাঃ সদ ॥৬। 

ভারতকৌমুদী 
ধন্মনংশ্রিতম্, অসংস্থ নিত্যং ছুর্গভাম্, সতাঞ্চ সদা অভিমতাম্, অতএব সাধুভিঃ অচ্চিতামাদৃতাম্, 

গিরং বাচমবদৎ। কাসৌ গীরিত্যাহ-___সর্বার্থতত্ববিৎ এ ত্রাঙ্ষণো ভ্রোণঃ, যথ! যথার্থমেব 
প্রাহ ॥৩---৪॥ 

সর্বেতি। সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সামুদ্রিকোক মকলশুভচিহযুক্তাঃ, শ্রুতৈঃ শান্ত্রজ্ঞানৈঃ বৃত্ৈঃ 

সদাচারৈশ্চ উপসম্পন্না:, সাধুরতদমন্থিতাঃ, বৃদ্ধানামন্শাসনে সক্তা অধীনাঃ, সত্যব্রতপরায়ণা্চ 

পাওবাঃ, নাশং প্রাঞ্ধং নাহন্তি, তত্তদ্গুণবত্বাদিতি ভাবঃ | ষট্পাদোহয়ং শ্লোক ॥৫॥ 

সময়মিতি | সময়জাঃ কালজ্ঞাঃ, শুচিব্রতাঃ পবিভ্রনিয়মাঃ, নিত্যং ক্ষত্রধন্মরতাঃ সদ! কেশবানু- 

গতাশ্চ তে, সময়ং প্রতিজ্ঞ।নমাঞ্চিকালম, পালয়স্তঃ প্রতীক্ষমাণ। বর্তৃস্তে ॥৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১॥ অভিমন্দধৎ তদ্বাক্যান্গুণমেব বদন ভারতীং ভরতবংশীয়পাণ্ডববিষয়াং 
গিরং বাচং ভারতান্ কৌরবান্ উবাচেতি সধ্দ্ধঃ ॥২_-4॥ সমং বদৎ সমং পক্ষপাতশৃন্ত 
বদৎ বদন্। মুমভাব আর্ষঃ॥98 শ্রুতং শান্ত্েম্, নানাশ্রুতিরনেকা আখ্যায়িকা ॥৫ _-৬। মহা- 

তখন ভীম্ম ধর্ম্মজ্ক যুধিষ্টিরের বিষয়ে ধর্ম্মসন্বদ্ধ, অসজ্জনের সর্ব্বদা হুর্লভ, 
সঙ্জনের সর্বদা আভমত এবং সাধুলোকের সমাদৃত বাঁক্যই বলিলেন যে, “এই 
সর্ববার্থতত্বঙ্ঞ ব্রাহ্মাণ দ্রোণ যথার্থ কথাই বলিয়াছেন ॥৩-_৪॥ 

কারণ, সমস্ত সুলক্ষণসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞান, সদাচার ও সাধুনিয়মযুক্ত, বৃদ্ধদিগের 

শাসনের অধীন এবং সত্যব্রতপরায়ণ পাগুবের। বিনষ্ট হইতে পারে না ॥৫॥ 

" কালজ্ৰ, পবিভ্রনিয়মশালী, সর্বদা ক্ষত্রিরধন্মে নিরত এবং কৃষ্ণের অনুগত সেই 

পাগডবেরা কেবল কালপ্রতীক্ষাই করিতেছে ॥৬॥ 

(৪)-*মমবদৎ ক্ষিপ্রম--ভা। ইতং পরম্ “তন্বাক্যমভিনন্দামি ন মেহস্তযত্র বিচারণা” ইত্যনধ- 
মধিকম্--প্র (৫) 'নাশং নাহি পাওবাঃ, ইতি বা বরা ম নাস্তি।...বৃদ্ধাশাসনে ঘত্তাঃ_-ম, 

***বৃদ্ধানূুশাবনে যুক্তাঃ--বা বযা। (৬) দ্বিতীয়ার্ধং ভা লান্তি। 



পর্ববণি | বড় বিংশোহধ্যায়ঃ। ২৩৯ 

প্রবীরপুরুষাস্তে বৈ মহাজআ্মানো মহাবলাঃ | 
নাবসীদিতুমহস্তি উদ্বহন্তঃ সতাং ধুরম্ ॥৭॥ 
ধণ্মতশ্চৈব গুপ্তান্তে ন্ববীর্য্যেণ চ পাগুবাঃ। 
ন নাশমভিগচ্ছেয়ুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥স॥ 
তত্র বুদ্ধিং প্রণেষ্যামি পাগুবান্ প্রতি ভারত ! | 
ন তু নীতিঃ স্থনীতস্য শক্যতেহন্গেষিতৃং পরৈঃ ॥৯॥ 
যত্ত, শক্যমিহাস্মাভিস্তান্ বৈ সঞ্চিন্ত্য পাগুবান্। 

বৃদ্ধা পযুক্তং ন ন দ্রোহাৎ প্রব্ষ্যামি নিবোধ শু তৎ 0১০ 

ভারতকৌমুদী 
প্রেতি। কিস্ প্রবীরপুরুষ! মহাত্মানে! মহাবলাঃ সতাং ধুরং ভারং ধশ্মমিতার্থঃ, উত্বহস্তশ্চ তে 

পাগ্ডবাঃ, অবসীদ্দিতুম্ অবসন্ন অপি ভবিতুৎ নাহৃস্তি। তুমি সীদাদেশ আর্ধঃ 1৭8 

ধর্দত ইতি । ধর্দতো ধর্েণ চ স্ববীর্যেণ চ গুপ্তা রক্ষিতাঃ, তে পাও্বাঃ, নাশং নাভিগচ্ছেছং ; 

ইতি মতিঃ, মে ময়া, ধীয়তে ধাধ্যতে ॥৮॥ 

তহি তে ক গতাঃ, যেন ন জ্ঞায়ন্ত ইত্যাহ-_তব্রেতি। হে ভারত । পাগুবান্ প্রতি পাওবাণা- 

মিত্যর্থঃ, তত্র অজ্ঞাতবাসবিষয়ে, বুদ্ধিমন্মানম্, প্রণেস্তামি করিষ্যামি | স্থনীতন্ সুছুনীতিসম্পর্ন্ত 
জনন্ত, নীতিঃ, পরৈঃ, অস্বেষিতুম্ অন্িষ্য জাতুং ন তু শক্তে ॥»। 

যর্দিতি। অস্মাভিস্তান্ পাগুবান্ সঞ্চিন্ত্য বৃদ্ধা প্রযুকং যদ্বক্ত,ং শকাম্, তদেব প্রবক্ষ্য|মি, ন তু 

যুম্মাকং দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি, তত্* নিবোধ ত্বং শূনু /১০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

আ্ান উদ্দীরচিত্তাঃ, সতাং ধুরং ধশ্মম্ ॥৭--৮॥ পর; অনীতিপরৈঃ, অগ্বেধিতৃম্ অনুগন্তম্ ॥৯॥ 
যন্তু, প্রযুক্ত প্রয়োগ: শক্যং জাতুং যোগাাঃ তদেব বক্ষ্যামি ন্ তু ভবতাং স্রোহাৎ ॥১০॥ ন 

এপাশ সস আদ পাপা পাপী শপাীপপেপ পিপিপি শশী প্পাপাপপপপাশপাট পাপা শিিদিপিশসসপপপীতিপাসসশ পপাাল ২. ০ সপ পপ পপি গা পাত পর কা পাপ শা ওক পাক 

কিন্তু সঙ্জনের ভারবাহী, মহাত্মা ও মহাবল সেই মগরাবার পুরুষের! কোন 

বিপদে অবসন্নও হইতে পারে না ॥৭॥ 

সেই পাগুবের! ধন্মবলে ও আত্ম্লে রক্ষিত 7 সুতরাং তাহারা বিনষ্টও হইতে 

পারে না; ইহাই আমি ধারণা করি ॥০॥ 

তবে, ভরতনন্দন ! সেই পাগুবগণের বাস জানিতে না পারার পক্ষে আমার 

এই অনুমান হয় যে, প্রধান নীতিজ্ঞজ লোকের নীতি অন্তে অনুসন্ধান করিয়াও 

বুঝিতে পারে না ॥৯॥ 
কিন্তু আমরা সেই পাগুবগণের অজ্ঞাতবাসের বিবয় চিন্তা করিয়া বুদ্ধিপ্রযুক্ত 

এখন যাহ! বলিতে পারি, তাহাই বলিব ? কিন্তু তোমার প্রতি বিছ্বেষবশতঃ নহে। 

তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১০। 
৪৮ 

(৭) প্রথমা, ত। নান্তি। প্রবীয়াঃ পুকধান্তে ্ৈ- স্ষা। জেন বাধে সজ।। 



২৪০ মহাভারতে বিরাট- 

ন ত্বিয়ং মাদৃশৈনীতিস্তস্ত বাচ্যা কথঞ্চন । 
সা ত্বিয়ং সাধু বক্তব্যা ন ত্বনীতিঃ কদাচন। 
রৃদ্ধান্ুশাসনে তাত! তিষ্ঠতঃ সত্যশীলিনঃ ॥১১॥ 

অবশ্যং ত্তিহ ধীরেণ সতাং মধ্যে বিবক্ষতা | 

যথামতি তু বক্তব্যং সর্ববশো ধর্্মলিপ্নয়া ॥১২। 
তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো। জন2 | 

নিবাসং ধন্মরাজন্য বর্ষে হাম্মিংস্্রয়োদশে ॥১৩।॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। হে তাত! বৎস! মাদ্বশৈন্শতিজ:, বুদ্ধান্শাদনে তিষ্ঠত: সতাশীলিনশ্চ, তশ্ 

যুধিষ্ঠিরন্তা, ইয়মাত্মগোপনরূপা নীতিঃ, কথঞ্চনাপি ন তু বাচা ন নিন্দপীয়; অপি তু সা ইয়ং 

নীতি:, সাধ্বে বক্তবা, ন তু অনীতিরপি ক্দাচন বক্তব্য, তেন খশজ্জাতবাপস্ঠৈব প্রতিজ্ঞাত- 

ত্বাদিতি সর্বজ্জ ভাবঃ | ষটপাদোহয়ং শ্লোক: ৪১১৪ 

অবশ্তামিতি । ইহ জগতি, সতাং মধ্যে বিবক্ষতা৷ বুযিচ্ছতা। ধীরেণ, ধর্মমলিগ্গয়ৈব, যথামতি, 

সর্ধশঃ সর্ধং বস্ত, অবশ্য বক্তব্যম। অতো! ধশন্মলিপ্নয়ৈবাহং ব্রবীমীতি ভাবঃ ॥১২॥ 

তন্ত্রেতি। অয়মিতরো! জনঃ কর্ণাদিঃ, তত্র অন্মিন্ ভ্রয়োদশে বর্ষে, ধর্মরাজন্ত যুধিষ্ঠির 

নিবাসম্, যথা মগ্যতে গহবরাদৌ অবসাদ গ্রপ্তাদিরূপং সস্তাবয়তি, অহং তথা ন মন্তে, তন্ড 
অবসাদশ্তৈোবাভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
ত্বিতি। তন্য ছুর্জনস্য ত্বাদুশস্যেতি গুটোহতিসন্ধি: | সা তু তুশব্দো হেতর্থে॥ সা হি যতঃ 

নীতিরিয়ং সাধুবাচ্যা সাধুঘেব বক্তব্যাতেহসাধো ত্বয়ি নৈবৈধা বক্তব্যেত্যর্থঃ। অনীতিস্ত 
কথঞ্চন সাধুঘসাধুযু বা নৈব বক্তব্যেত্যর্থ:। তিষ্ঠতা বক্তব্যমিতি সম্বন্ধ: ৪১১ তত্র 
বন্তব্যে সতি যথা ইতবে! জন: পাওবানাং নিবাসং লোকসাধারণং ম্ন্যতে তথাহং ন 

বস! বৃদ্ধোপদেশের অধীন ও সত্যপরায়ণ যুধিষ্টিরের এই নীতিটাকে আমার 
মত লোকেরা কখনও কোন প্রকারেই নিন্দা করিতে পারেন না, কিংবা অনীতিও 

বলিতে পারেন না ; কিন্তু এই নীতিকে ভালই বলিবেন ॥১১ | 
তা'র পর, এই জগতে অভিজ্ঞ লোকের মধ্যে বিকঙ্ষু জ্ঞানী লোক ধশ্মলাভের 

ইচ্ছাতেই আপন বুদ্ধি অনুসারে অবশ্ঠই সমস্ত বলিবেন ॥১২॥ 
এই ত্রয়োদশ বৎসরে যুধিষ্টিরের অবস্থিতিসম্বন্ধে অন্যলোক যেমন মনে করে, 

আমি তেমন মনে করি না ॥১৩ 

(১১)*ন ত্বনীতিঃ কথঞ্চন_রা ম। (১২)-*বীরেণ সভামধ্যে.*যথামতি বিবক্তব্যম_ 

ভা। (১৩) বিবাসঃ--ভা,***বর্ষেহশ্মিন্ বৈ--বা ব বাম ভা। 



পর্ব ষড়বিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ২৪১ 

তত্র তাত! ন তেষাং হি রাজ্ঞাং ভাব্যমসাম্প্রতম্ ৷ 

পুরে জনপদে বাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠির ॥১৪॥ 
দানলীলে। বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেবকঃ | 

জনো৷ জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিতিরঃ ॥১৫॥ 
প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরো জনঃ | 
হৃষ্টঃ পুষ্টঃ শুচিদ'ক্ষো। ত্র রাজ যুধিঠিরঃ ॥১৬॥ 
নাসুয়কো ন চাপীষুণর্নাভিমানী ন মণ্সরী । 
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বং স্বং ধণ্মমনুব্রতঃ ॥১৭॥ 

বড $ জজ ক ক ড০ ক জা আবচ ক আক পা জজ ও আত গা কবর ওজর শি পাচারের পাও জ ওটি এ ভাল চিএজউজরাজিতজ তলের ৯৬৬১৯৬৩৩৬৬৯ ৬৯৭৬৬ সত ৮ ৩৬৬৩ কনা ক ৮৬৭ ৬ ক ৪৮৭ কক ক এপ্চ ওক আর ৮ ৬ জক৬জ কর ডপক্ড ও উকককজকজরউ তক জরতগসহগিজভন তত নঙজগজজক 

স্থলক্ষণজ্ঞাপনেন যুধিষ্টিরবাসং জাপয়তি-_তজ্েতি। হে তাত! রাজা যুধিষ্টিরঃ, যর পুরে 

জনপদে ব1 বর্ুতে, তন্ত্র, তেবাং তত্রত্যানাং জনানাং রাজ্ঞাঞ্চ, অসাম্প্র তমযুস্তং কিমপান্তাষ্যাচরণ- 

মিত্যর্থ:, নহি ভাব্যম্, তৎসংসর্গেণৈব তত্ছর্ম্পর্শীদিতি সর্বজাশয়ঃ 8১৪ 

দানেতি। যন্ত্র জনপদে রাজা যুধিষ্ঠিরো বর্ততে, তত্র জনপদে, জনঃ, দানশীলঃ, বদাস্তো মধুর- 

ভাষী, “বদান্তস্ত্যাগবান্ স্থবাক” ইতি ত্রিকাগ্ডশেষঃ, নিভৃতে] বিনয়ী, হ্রীনিষেবকো লক্জামীলঃ 

লঙ্জয়ৈব অকার্ধ্যান্তরিবর্তী চেতার্থঃ, ভাবো ভবেছ ॥১৫॥ 

প্রিয়েতি। ত্র রাজ! যুধিষ্ঠিরো বর্ততে, তত্র জনঃ, সদ! প্রিয়বার্দী, দাস্তো জিতেন্টিয়ঃ। 

সত্যপরঃ, হৃষ্ট:, পুষ্:, শুচি:, দক্ষশ্চ, ভাব্যো ভবেৎ ॥১৬॥ 

নেতি। কিঞ্চ তত্র দেশে, জনঃ, নায়ক: পরদোষানাবিষ্কারকঃ, ন ঈযু: পরপ্রাধান্তাসহিষু, 

নাঁভিমানী অগব্বাঁ, ন মৎসরী নান্স্ুভথ্থেষী, স্বং স্বং ধর্ম, অন্থুরতঃ অন্থুগতশ্চ ভবিষ্যাতি ৪১৭৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

মন্যে ইতি যোজন! ॥১২--১৩॥ অসাধারণ্যমেবাহ--তত্েতি। তত্র পুরাদে৷ অসানপ্রত- 

মকল্যাণম্ ॥১৪৪ বদান্তঃ প্রিয়বাদী। ““বদান্তো। দানশীলে চ চাক্ুবা্িনি বাঁচ্যবৎ” ইতি 

মেদ্দিনী । নিভৃতঃ নিয়তেন্দরিয়ঃ, ভাব্য: অবস্ঠন্তবী । ওুপাবশ্থকে ইতি ণ্যৎ ॥১৫৪॥ ভব্ো 

ভবিত। ॥১৬। অস্য়কঃ পরগুণেযু দোষারোপকঃ, ঈষুর্ঃঃ পরোৎকর্মাসহিফুঃ, অভিমানী 
পল ক পপ জা কাপ» পা 

বৎস! রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে বা নগরে থাকিধেন, সে দেশে বা নগরে তত্রত্য 

লোকদের ব! রাজাদের মধ্যে কোন অন্ঠা্য আচরণ হইবে না ॥১৪॥ 

রাজ! যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশের লোকসকল দাতা, মধুরভাষী' 

বিনয়ী ও লজ্দাশীল হইবে ॥১৫। 

রাজা যুধিটটির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশের লোক সর্বদা প্রিয়ভাষী, জিতেক্রিয়, 

সত্যপরায়ণ, হুষ্ট পুষ্ট, পবিত্র ও কর্ণাদক্ষ হইবে 1১৬ 

(১৪).-রাজ্যং ভাব্যম--ভা। (১৭)-"*নাতিবাদী ন মৎসরী--ভা১***স্থয়ং ধর্মমনত্রতংম | 

বিরাট-৬১ (১২) 



২৪২ মহাভারতে বিরাট- 

ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণান্ুত্যন্তথৈব চ। 
ক্রুতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥১৮॥ 

সদা চ তত্র পর্ভভন্যঃ সম্যগবর্ধী ন সংশয়ঃ | 
সম্পন্নশস্তা চ মহী নিরাতস্থা ভবিষ্যতি ॥১৯। 

গুণবস্তি চ ধান্যানি রসবস্তি ফলানি চ। 

গন্ধবস্তি চ মাল্যানি শুতশব্দা চ ভারতী ॥২০॥ 

বায়ুশ্চ হুখসংস্পর্শো নিশ্রতীপঞ্চ দর্শনম্ । 
ভয়ং নাভ্যাবিশেতত্র যত্র রাজ! যুধিঠিরঃ ॥২১॥ 

পি ৩ আর খখ ও বত এড ঝর এরও ও ও০ কচ রা এব এ খচখট ও খচ ও রগ ক ক ৩৮জ খা একি ডা কি জ ০ পঞ্চ গ জ ৫৮৯৮ ও কু জ ৩৮ ও ভগ জজগব ওক জাজ চে জবা জিজজজচযঞজজকাডীজ ডিল 

নিজাজপর 
বরদ্ষেতি ৷ কিঞ্চ তত্র তুয়াংসো ব্রহ্মঘোষা বেদধৰ নয়স্চ, তখৈব চ ভূয়স্ত: ূ্ণাহত্য, ভূরিদক্ষিণা 

ভূয়াংসঃ ক্রুতবো যজ্ঞাশ্চ ভবি্বস্তি ॥১৮। 

সদেতি। কিঞ্চ তত্র সদা যথাকালে, পর্জন্যো মেঘঃ, সমাগ.বর্ধা, মহী চ সম্পন্নশস্তা জাত- 
প্রচুরশশ্া নিরাতঙ্কা চ ভবিষ্যতি ; অন্তর সংশয়ে! নান্তি ॥১৯। 

গুণেতি। কিঞ্, ধান্তানি, গুণবস্তি পুষ্ঠানি $ ফলানি, ব্সবস্তি স্শ্বাদূনি ; মাল্যানি চ, গন্ধবস্তি 

স্রসৌরভানি ; ভারতী বাক্ চ, শুভশব্ধা অকর্কশশব্ব! ভবতি 8২০। 
বামুরিতি। কিঞ্চ রাজা যুধিষ্টিরো যত্র বর্তুতে, তত্র দেশে, বাযুং সুখসংস্পর্শঃ, সর্ধ্বেষাং দর্শনম্, 

নিপ্রতীপমপ্রতিকৃলম্, ভয়ঞ্চ নাভ্যাবিশেৎ নাবি9বেৎ ॥২১। 

আর সে দেশের লোক কাহারও অস্ুয়৷ বা ঈধ্যা করিবে না, অভিমানী বা 
বিদ্বেষী হইবে না এবং আপন আপন ধর্মে অনুরক্ত থাকিবে ॥১৭॥ 

এবং সে দেশে বহুতর বেদধবনি, পূর্ণান্ততি ও প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত প্রচুর যজ্ঞ 

হইবে ॥১৮। 

আর সে দেশে মেঘ যথাকালে সম্যক্ বর্ষণ করিবে, পৃথ্থিবীতে প্রচুর শস্য 
জন্মিবে এবং কোন ভয় থাকিবে না ॥১৯॥ 

সে দেশের ধাম্থ সকল পুষ্ট, ফল সকল সুম্বাহু, মাল্য সকল মনোহর মৌরভযুক্ত 
এবং বাক্য সকল মধুর শব্দাঘিত হইবে ॥২০॥ 

রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশের বায়ু সুখস্পর্শ এবং সকলের 

দর্শনই অপ্রতিকৃল হইবে ; আর সে দেশে ভয় প্রবেশ করিবে না ॥২১৪ 

(১৮) খতবশ্চ ভবিস্বস্তি__ভা। (১৮)*ভবিন্ততি নিরীতিকা__প্র। (২৯) ফলবস্তি চ 
ধান্তানি--প্র, শ্বাহুবস্তি চ ধান্ঠানি---ভা । (২১)-*"ন ভক্বং ত্বাবিশেত্তঅ--বা বাম । 



রবি বড়[বিংশোধধ্যায়ঃ | দি 
গাবশ্চ:বন্ুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ ছুর্ববলাঃ । 

পয়াংসি দধিসপ্পীংঘি রসবস্তি হিতানি চ ॥২২। 
গুণবস্তি চ ভোজ্যানি পেয়ানি রূসবস্তি চ। 
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩1 
রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্ছিতাঃ । 
দৃশ্ঠানি চ প্রসন্গানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪॥ 
ধণ্মাশ্চ তত্র দৃষ্যান্তে সেবিতাশ্চ ছ্িজাতিভিঃ |. 
স্বৈঃ ন্বৈগুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে ভ্রয়োদশে ॥২৫॥ 
দেশে তম্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত! পাগুবসংযুতে ৷ 
্রীতিষান্ জন সম্তুষটঃ শুচিরবযথঃ ॥ ॥২৬। ৬ (বুক 

ও কপ ৬ ও আক ও ক উপ ও কপ থালা 

ভারতকৌমুদী 

গাব ইতি। কিঞ্চ তত্র গাবো বন্লা তবেন্ুঃঃ তাঃ কৃশা ন ছূর্বলাশ্চ ন ভবেযুঃ | পক়্াংসি 
ছুষ্ধানি, দধিসর্পাধি চ, রসবন্তি ভোকুণাং হিতানি চ তবেনুঃ ॥২২। 

গুণেতি। রাজা যুধিভ্ভিরে1 যত বর্তুতে, তত্র দেশে, সর্বাণ্যেব ভোজ্যানি পেয়ানি চ, গুণবন্ধি 

উৎরুষ্টানি, রসবস্তি হুন্বাদূনি চ ভবিস্তস্তি ৪২৩। 

রসা ইতি। রাজা যুধিষ্টিরো হত্র বর্থতে, তত্র দেশে, রলাঃ ম্পর্শাঃ গন্ধাঃ শব্ষাশ্চাপি, গুণান্িতা 

উৎকুষ্টাঃ, দৃশ্ঠানি রূপাণি চ, প্রসন্নানি নির্মলানি ভবেযুঃ ॥২৪। 

ধন্দা ইতি । হেতাত! বৎস! অন্মিন্ অয়োদশে বর্ধে, পাগুবসংঘূতে, তর দেশে, ধন্ঘাম্চ, 
দ্বিজাতিভিব্রদ্ষণক্ষজিয্বৈশ্ঠৈঃ সেবিত। দৃষ্তন্তে । তথা তশ্মিন্ দেশে, শ্ৈঃ স্বৈগু পৈঃ ক্ষমা্দিতিঃ 
সংযুক্ত ভবিস্তস্তি ছ্িজাতয় ইতি শেষঃ। তথা ত দেশে, সর্ধব এব জনঃ, পরম্পরং সন্ত্রীতিমান্ 

প্রণয় বান্, সন্ধষ্টঃ শুচিঃ পবিজ্রঃ, অব্যথঃ পীড়ারহিতশ্চ ভবিষ্ততি ॥২৫--২৬। 

সে দেশে গরুগুলি বুদ্ধি পাইবে; কিন্তু সেগুলি কৃশ বা! হুর্ববল হইবে না। আর 

দুধ, দধি ও ঘ্বৃত সুম্বাহু এবং শরীরের হিতকর হইবে ॥২২॥ 

রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশে খাস্ত ও পেয় বন্ত সকল উৎকৃষ্ট 

এবং সুম্বাহু হইবে ॥২৩। 
রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশে রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব উৎকৃষ্ট 

হইবে এবং রূপ সকল নির্মল হইবে ॥২৪॥ 

বৎস! এই ত্রয়োদশ বৎসরে পাগুবেরা যে দেশে থাকিবেন, সে দেশে ইহ! 

(২২),"ন কশা ন চ দুদু হাতা । (২৩)-"পানানি ভোল্যানি চ তবন্তি চ-তা। (২৪) 

*দিশশ্চাপি-প্র,.সনাশ্চ ভা | (২৫)-গশৈশ্চ সম্পন্নাঃ-তা। (২৬) দেশে চান্দিন্.""তন্র 

হাঃ পুষ্টোৎতিানদ:--ভ]। 
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২৪৪ সহাভারতে বিরাট- 

দেবতাতিথিপুজান্থু সর্ববভাবানুরাগবান্। 
ইষ্টদানো মহোশুসাহঃ শশ্বদ্ধন্মপরায়ণ 7২৭॥ 
অশুভদ্বিট্ শুভপ্রেপ্ন,নিত্যযজ্ঞঃ শুভব্রতঃ | 
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিতিবঃ 1২৮॥ 
ত্যক্তবাক্যানৃতস্তত্র শুভকল্যাণমঙ্গলঃ | 

শুভার্থেপ্ন,২ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিতিরঃ। 
ভবিষ্যতি জনন্তত্র টিকিট ॥২৯॥ 

৭ ও হা এড খত সপ এগার ৮৭৪৮৮ খরচ ৪৮ জবার গু বট 

রাজা 
দেবতেতি। দেব্তাতিথিপূজাহ্, সর্ব্বেঘেব ভাবেষু অবস্থান্থ অন্গরাগবান্, ইষ্টানি দানানি যস্য 

সঃ) মহান্ছৎসাহো। যন্য সঃ, শশ্বৎ সর্বদা! ধন্মপরায়ণশ্চ জনো৷ ভবেৎ ॥২৭॥ 

অশ্তভেতি। রাজ! যুধিষ্ঠির! ঘত্রর বর্ততে, তত্র দেশে, জনঃ, অশ্ুভদ্ধিট পাপদ্েষী, শুভপ্রেপ্প 

ধর্্মলিগ্ন,, নিত্যযজ্ঞঃ, শুভভ্রতশ্চ ভবিষ্বৃতি ॥২৮। 

ত্যক্তেতি। রাজা যুধিষিরো যত্র বর্তুতে, তত্র দেশে, জন:, ত্যক্তং বাক্যানৃতং মিথ্যাবাক্যং 

যেন সঃ, অগ্নিস্তোকাদিবৎ পরনিপাতঃ, শুভং নিবিস্বং কল্যাণং স্বন্তযয়নাদিকম্ম মঙ্গলং বিবাহাদিকণ্ম 

চ যন্ত সঃ, শুভেন সদরৃত্যা অর্থেন্দ, ধনাঞ্জনকারী, শুভেষু কর্মন্বেব মতির্ধন্ত সঃ, ইষ্ং প্রিয়ঞ্চ ব্রতং 
যন্ত স ভবিষ্কাতি। যট্পাদোহয়ং ক্জোকঃ ॥২০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

আত্মসম্ভাবিতঃ, মৎ্সরী পরফ্তরোহকর্তা, তত্র যত্র যুধিঠির ইত্যঙ্গকুম্যতে ॥১৭-_-২*॥ দর্শনং 

ধরথব্দ্বন্বরূপাবেক্ষণম্, নিশ্রতীপং পীথগুমার্গবজ্জিতাম্ ॥২১--২৩৪ দৃশ্ঠানি রূপাণি ॥২৪--২৬। 
সর্ববভাবেন সর্বাত্মনান্ুরাগবান্ ॥২৭। অস্তুভাৎ অশ্তভং ত্যক্ত। ॥২৮--২৯| ইষ্টং যাগাদি, 

দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। ধর্মের সেবা করিতেছেন ; আর সেই 

দেশে তাহার! স্ব-্ব-ুণ-সমস্থিত হইবেন ; বিশেষতঃ সে দেশের সকল লোকই 
পরস্পর সৌহার্দশালী, সন্তুষ্ট, পবিত্র ও গীড়াশৃস্ত হইবে ॥২৫-__২৬। 

মানুষ সমস্ত অবস্থাতেই দেবতা ও অতিথিসেবায় অনুরাগী, দানাভিলাষী, 

মহোৎসাহী এবং সর্ববদ! ধন্মপরায়ণ হইবে ॥২৭॥ 

রাজ! যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশের লোক সকল পাপদ্ধেষী, ধর্ম্লিগ্ন, 
এবং সর্বদা যজ্ঞ ও মাঙ্গলিক ব্রতকারী হইবে ॥২৮। 

রাজ! যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবেন, সে দেশের লোক মিথ্যা কথা ত্যাগ 

করিবে ও সদ্বৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জন করিবে এবং তাহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বিবাহ- 

(২৮) অশ্ুভাঙ্গি-_ব! রা, অশুভান্ধি--"ইইযজ:__ম,*.স্ভাপ্রেক্ষ.নিত্যযজ্ঞক্রুতব্রতঃ--তা | 
(২৯) সত্যবাক্যাবুতঃ ম্াত:--তা! | 



পর্বধণি হড়বিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৪৫ 

ধন্মচত্রা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত! দ্বিজাতিভিঃ। 
কিং পুনঃ প্রাকৃতৈস্তাত ! পার্ধে বিজ্ঞায়তে কচি ॥৩০। 
যম্মিন্ সত্যং ধৃতিজ্ঞানং পরা শান্তিগ্র্বা ক্ষমা । 
হীঃ শ্রঃ কীন্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথাজ্ভ্ববম্ ॥৩১॥ 
তন্মান্তত্র নিবাসন্ত্ চ্ছন্নং সত্ত্রেণ ধীমতঃ | 
গতিঞ্চ পরমাং তস্য নোতুসহে বক্ত এমন্যথা ॥৩২। 

বানান পপর পরপর আও রহ ও. টি ক ও জগত এজাজ রজত জরে জর ও গাজা জজনজজতজঞল ও চু ০৮ আশ পপাসপপ বাজ টিলেররাবৃনে ৮ বা রদ আক হা ৬ এ পপি আজ জী বং পচ এ এত পন ক গা ৩২৬৯ ৬ ক্র ৯ -* » জু এজ জন্য ক শ্জ ও রা গজ ও ভি আও, সত সি ও পট পি ও শি পি এ সপ ০১ ৩১ কা পারি শক 

টরিচানির 
ধর্েতি। হে তাত। বস! দ্বিজাতিভিরপি ধশ্মাঝআা জ্ঞাতুং ন শক্যতে, ঘেশাভ্তরেণ 

পিহিতম্বরূপত্বার্দিতি ভাবঝঃ। অতএব হে তাত! কিং পুনঃ, প্রারুতৈ: সাধারণৈশ্চারৈঃ, পাখে' 

যুধিষ্িরঃ, কচিদরপি বিজ্ঞায়তে পরিঠেতুং শক্যতে । অতশ্চারপ্রেষণং নিশ্ষলমেবেত্যাশয়ঃ ॥৩০॥ 

ষন্মিন্নিতি। যন্মিন্ পার্থে, সত্যম্, ধৃততি্ধৈধ্যম্, জ্ঞানম্, পরা শাস্তি, ধরব ক্ষমা, হীলজ্জা, 

্রর্ঘনসম্পৎ, কীনত্তিঃ, পরং তেজ: আনুশংশ্যং দয়া, আজ্ঞবং সরলতা চ বন্ততে ॥৩১। 

তম্মাদিতি। তন্মা্, ধীমতস্তশ্ত যুধিষ্টিরশ্, তত্র অনির্দিষ্ট দেশে, সত্রেণ ছল্সুনা, “সত্রং যজে। 

সদাদানাচ্ছাদনারণ্যকৈ তবে” ইতি মেদিনী, ছস্নমাবৃতং নিধাসং পরমাং গতিঞ্চ, অন্তথা বিনাশাদি- 
রূপতয়া, বক্তুম্, নোৎনহে ন শরোমি, মিথ্যারূপত্থাৎ ৪৩২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রিয়, পরন্থথদঞ্চ ব্রতং পাঁলনীয়ং যন্ত এবংভৃতন্ত ছুজ্েয়ত্বমপ্যাহ- ধন্মাত্মেতি ৪৩--৩১॥ 
তম্মাদিতি | ধীমতঃ পাগুবশ্ত বাসং ছন্গং তত্র বিদ্বীতি শেষঃ | পরমাং গতিং গমনঞ্চ তইৈব স্বকীয়ং 

কুক্ক এতচ্চাহ্মন্যথ| বিপরীতং বচেো। বক্ত.ং নোৎসছে, বৃদ্ধস্বাৎ পাগুবেধু ছেবস্তাধশ্মরূপত্বাচ্চেতি 

ভাবঃ ॥৩২--৩৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভীরতভাবদীপে ফড় বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২৬। 

প্রভৃতি কাধ্য নিবিদ্ধে সম্পন্ন হইবে এবং শুভমতি হইবে, আর ত্রত সকল অভীষ্ট 

ও প্রিয় হইবে ॥২৯॥ 

বস !-স»স্চতুর দ্বিজাতিরাও ছদ্মবেশী ধর্মাত্াকে জানিতে পারেন না, তাহাতে 
আর সাধারণ গুপ্তচরের কি কখনও যুধিষ্টিরকে জানিতে পারে ? ৪৩০1 

যে ঘুধিষ্টিরে সত্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, পরম শমগুণ, অচল! ক্ষমা, লজ্জা, শ্রী, কীত্তি, 

মহাতেজ, দয়া ও সরলত। রহিয়াছে ॥৩১॥ 

(৩*) ধশ্াত্মা সততং দৃশ্ঠ: সোহপি.-*শক্যো। বিজ্ঞাতুমন্ততঃ- প্র, ধর্মাত্মাবস্থিতো দৃশ্য? 
'- শক্যো বিজ্ঞাতুমন্ততঃ_-ভা। '৩১)-"*ধৃ্তি্ক্ষ্ং পরা। শক্ি:__ভা, দ্বিতীয়র্ধং ভা নান্তি। 

(৩)'ছন্ং যত্বেন_-বা বরাম।  * 



২8৬ মহাভারতে বিরাট- 

এবমেব তু সঞ্চিন্ত্য যত কৃত্যং মন্যসে হিত্ব। 
তত ক্ষিপ্রং কুরু কৌরব্য ! যগ্যেবং শ্রদ্দধাসি মে ॥৩৩॥ 

ইতি শ্রবমহাভারতে শতসাহজ্মাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি 
গোইরণে চারপ্রত্যাচারে ভীল্মবাক্যে ফড়বিংশোহধ্যায়১ ॥০॥ * 

_2%১- 

সপ্তবংশোহধ্যায়ঃ। 
_ $%2- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততঃ শারদ্বতো বাক্যমিত্যুবাচ কৃপস্তদা | 

যুক্তং প্রোক্তঞ্চ বৃদ্ধেন পাণগুবান্ প্রতি ভারত ! ॥১॥ 

ধণ্মার্থসহিতং শ্লক্ষং তত্বতশ্চ সহেতুকমূ । 
তয়সুযপাং ভীঙগেশ মমাপ্যত্র নি শৃু॥২ ॥২॥ ॥ অুগ্রকম্) 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। হে কোৌরব্য! হুর্যযোধন | যদি মে এবং বাক্য শ্রদ্দধাসি বিশ্বাসিষি, তা! এবং 

মনুক্তরূপমেব স্চিস্ত্য, যত কৃত্যং কাধ্যং হিতং মন্তসে, ক্ষিপ্রং তৎ কুরু ৪৩৩॥ 

ইতি মহামছোপাধ্যায়-ভ|রতাচার্ধ্য-মহাকবি-পল্পস্ূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচারধ্যবির চিতায়াং 
মহাতারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে ষড়.বিংশোধ্ধ্যায়ঃ ॥। 

সপ হী ১ 

তত ইতি । ততঃ, শারদ্বতঃ শারছতো। মুনেঃ পুঞ্রঃ কপঃ, তদ। ইতি বাকামুবাচ। হে ভারত! 

ুর্ধ্যোধন ! বৃদ্ধেন ভীন্মেণ, পাগুবান্ প্রতি, যু যুক্যান্িতমূ, ধন্মার্থসহিতম্, শ্লক্ষং কোমলম্। 
তত্বতো ধাথার্থ্যেন অন্থরূপম, সহেতৃকঞ্চ, বাক্যং প্রোক্তম্। তত্র অক্র বিষয়ে মমাপি গিরং 
শৃু 1১.--২। 

অতএব বুদ্ধিমান্ যুধিষ্টিরের কপটাবৃত বাস কিংবা ছদ্মবেশে গমনের বিষয়ে 
আমি অন্যরূপ বলিতে পারি না ॥৩২॥ 

কৌরবনন্দন! তুমি যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস কর, তবে এইর্পই বিবেচনা 

করিয়। যে কার্য্য হিত মনে কর, তাহ! সত্বর কর” 8৩৩1 

| ৮৫ 
বৈশম্পায়ন কহিলেন-_-তাহার পর তখন শরদ্ধানের পুত্র কৃপাচাধ্য এই 
(৩৩) এবমেতত্ত-বা ব বা মতা। ৬ “*”আষ্টাবিংশোহধ্যায়ঠ--প্র বাব রাম। তা 

অভ্রোধ্যায়সমাঞ্চির্নান্তি। (১)-"'যুক্তং প্রাণ্তশ্চ.*'প্রতি ভাবিতম্--প্র বাব রাম। (২)*সহেত 

তৎ...তস্বান্রূপম-_তা।। 

ধঃ পণ ও ৪ ও কউ কাবিন এপার এট ও এজ বা ও এ এ এ রাহি এয ০ বিসিক ও ৫৮ ওটি ও জঞত 



সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৪৭ 

তেষাঞ্চেব গতিস্তক্যা বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্। 
নীতবিধীয়তাঞ্চাপি সাম্প্রতং যা হিতা ভবে ॥৩। 
নাবজ্ঞয়ো রিপুস্তাত! প্রাকৃতোহপি বুভ়ৃষতা। 
কিং পুনঃ পাগুবাস্তত্র সর্ববান্ত্কুশলা রূণে ॥৪॥ 
তস্মা সত্রপ্রবিষটেষু পাগুবেষু মহাত্মস্ু । 
গুটভাবেষু চ্ছন্নেষু কালে চোদয়মাগতে ॥৫॥ 
স্বরাষ্ট্রপররাষ্ট্রেু জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ। 
উদয়ঃ পাগুবানাঞ্চ প্রাপ্তকালো৷ ন সংশয়ঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্), 

ভারতকৌমুদী 
তেষামিতি। তেষাং পাগুবানাং গতি:, তক্যা আলোচনীয়া, এফাং বাসম্চ প্রচিন্ত্যতাম্। 

সাম্প্রতং যা! ছিতা ভবে, সা নীতিশ্চাপি বিধীয়তাম্ ॥৩ 
নেতি। হে তাত! বুভূষত। উন্নতিমিচ্ছতা জনেন, প্রারুতোহপি ক্ষুদ্রোঘপি রিপুঃ ন 

অবজ্ঞেয়ঃ | তত্র, রণে সর্ববান্ত্কুশলাঃ পাগ্ুবাঃ কিং পুনর বজেয়া: 8৪৪ 

তম্মার্দিতি। তম্মাৎ্, সত্রপ্রবিঘ্েযু ছন্মাশ্রিতেযু১ অতএব গুটভাবেষু গুপ্টাবস্থানেষু 

মহাত্মস্থ পাগুবেষু, ছস্গেযু লুক্তায়িতেযু সৎস্থ, কালে তেষাং প্রকাশসময়ে চ, উদয়মাবিভাবম্ 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি। যুক্তং যুক্কিমত, প্রাঞ্চং প্রা্তকালম্ ॥১৪॥ তন্বতশ্চ সহেতৃকং যুক্যাভাসহীনম্ ॥২॥ 

তীরৈশ্চারৈঃ ॥৩--৪॥ সত্তর কৈতবং বেধাস্তররূপমূ, ছন্নেষু 'গুপেষু উদয়ম্ উদগমনং প্রতিজ্ঞাতে 
কালে উজ্জাস্তে সতি সামীপো সগ্রমী। কালেহল্লাবশিষ্টে সতী তার্থ; ॥৫॥ পররাষ্ট্র 

বাক্য বলিলেন__“ভরতনন্দন ছুর্য্যোধন ! বৃদ্ধ ভীম্ম পাগডবগণের বিষয়ে যুক্তিযুক্ত, 
ধর্ম ও অর্থসম্পন্ন, কোমল, হেতুযুক্ত এবং যথার্থপক্ষেই অনুরূপ বাক্য বঙ্লিয়াছেন। 
এ বিষয়ে তুমি আমার বাক্যও শ্রবণ কর ॥১--২॥ 

পাগুবগণ কোথায় গেলেন, তাহার আলোচনা কর; তাহারা কোথায় বাস 

করিতেছেন, সে বিষয়ের চিন্তা কর এবং বর্তমানে যাহা চিনা হয়, সেইরূপ নীতি 
বিধান কর ॥৩। 

বৎস! উন্নতিকামী লোক ক্ষুদ্র শক্রুকেও অবজ্ঞা করিবেন না; তাহাতে যুদ্ধে 
সর্ধ্বাস্ত্রনিপুণ পাগুবেরা কি আর অবজ্ঞেয় হইতে পারেন ? ॥8॥ 

অতএব মহাত্মা পাগুবেরা এখন ছদ্মাবেশ অবলম্বনপূর্ববক গুগ্তরূপে লুকায়িত 
আছেন এবং তাহাদের প্রকাশের সময়ও আসিয়াছে ; এ অবস্থায় তুমি আপন 

___)--গতিস্তীর্ঘবা ব রা ম,-"গতিত্তত্বাৎ--বিচিন্ত্যতাম্.**বিধায়তামত্র-_ভা। (৪)-:: 

পাণ্বাস্তাত 1_-বা ৰ রা তা। (৬). স্বরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রে --প্র বা ব রা ম*..উদয়ে পাুপুজাপাম্ 
-প্র,ণপ্রাপ্তে কালেশবা বরাম। » 



২৪৮ ম্াতারতে বিরাট- 

নিবৃতসময়াঃ পারা মহাত্বানো মহাবলাঃ | 

মহোশু সাহা ভবিষ্যন্তি পাগুবা হামিতৌজসঃ ॥৭॥ 
তম্মাদ্বলঞ্চ কোষশ্চ নীতিশ্চাপি ব্ধীয়তাম্। 

যথা কালোদয়ে প্রাপ্তে সম্যক তৈঃ সন্দধীমহি ॥৮। 

তাত! বুদ্ধ্যাপি তত সর্ববং বুধ্যন্য বলমাত্মনঃ । 

নিয়তং সর্ববমিত্রেষু বলব স্ববলেষু চ ॥৯) 
বশ আর ৫ এক ও ৫ ৫১ ১ জপ ওত ৬ প ৩ চি টি প্রচ জিটিগ জি তগ্জজলা এ ০৪ বব ও কপ বউ এ ও এ এ আআ বাপ 

ভারতকৌমুদী 
আগতে প্রাণে সতি, স্বরাষ্ট্রপরবাষ্রেু আত্মনো বলং জ্ঞাতব্যম। যেন হি পাগুবানাম্, উদয়: 
প্রকাশঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ কালো যস্ট স তাদুশ: | অত্র সংশয়ে নাস্তি ॥৫-_-৬॥ 

নিবুত্তেতি । মহাত্সনে! মহাবলাশ্চ পার্থাঃ পাওবাঃ, নিবৃত্তসময়া অতীতপ্রতিজ্ঞাকালাঃ সম্ত:, 

স্বরাজ্যগ্রহণায় মহোৎসাহা ভবিস্তস্তি। তেন কিমিত্যাহ--পাগবা হি অমিতৌজসঃ ॥৭॥ 
তশ্মাদিতি। ত্মাৎ্, বলঞ্চ কোষশ্চ নীতিশ্চাপি, বিধীয়তাম্ উন্নতীক্রিয়তাম। যথা কালোদয়ে 

সন্ধিকালে যুদ্ধকালে বা, প্রাঞ্চে উপস্থিতে সতি, তৈ: পাগ্ডবৈঃ সহ, সম্যক্ সন্দধীমহি সতি সম্ভবে 
সন্ধিং করবাম, অন্যথা তু যুদ্ধায়ৈব সংযুজ্যামহে 8৮৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

ভিন্নরাষ্টেযু হ্ুরাষ্ট্রেযু চ স্বম্য বলং সৈম্যং সামর্থ্ধ্চ য্ তজজ্ঞাতব্যম্ ।৬--৭॥ নীতিরক্ত- 
বেতনদানচারপ্রবৃত্যা্দিকা তথ বিধীয়তাং যথা যেন প্রকারেণ তৈ: সহ সন্দধামহে শরাদি- 
সন্ধানং কুর্মহে, যা! বলকোশয়োরল্পতং ব্বন্ত পরম্ত বহুত্বং নী তির্ধথাপ্রতিজং সামরূপা বিধীয়তাং 

যথা তৈঃ সহ সন্দধামহে সথ্যং কুণ্মহে ইতি। কালোদয়ে মৃত্যুদয়বপে প্রাপ্ধে সতি 

তেষাং বিধীয়ত ইতি পাঠে তেষাং কালতঃ উদয়ে প্রাপ্তে সতি যথা সম্যিধীয়তে জায়তে 

ঝি ৫৮ ০০ ৮ গণ এ ওঃ বাচও ও ও এ ৫৪ রও এজ জা ঝা বরন্যাপারএদ আরা ারররযাররাররারারাাীএি.৫8১ এ 

রাজ্যে ও পররাজ্যে নিজের কতটুকু শক্তি আছে, তাহা জান। কেন না, 

পাগুবগণের প্রকাশ পাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এ বিষয়ে সন্দেহ 

নাই ॥৫--৬। 

প্রতিজ্ঞার কাল অতীত হইলেই, মহাত্মা ও মহাবল পাগুবেরা আপন রাজ্য 

গ্রহণ করিবার জঙ্ঠ অত্যন্ত উৎসাহী হইবেন। কারণ, পাগুবগণ ত অসাধারণ 

তেজন্বী ॥৭॥ 

অতএব বল ও কোষ বৃদ্ধি কর এবং উপযুক্ত নীতি প্রয়োগ কর ; যাহাতে কাল 
উপস্থিত হইলে, আমরা পাগুবদের সহিত-_হয় সন্ধি, না হয় সম্যকৃভাবে যুদ্ধ 

করিতে পারি ॥৮॥ 

(*+)-"পার্থাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ_-ভা । (৮) সন্দধামহে--বা বরা মভা। (৯) তাত! 

বুধ্যামি--বা, তাত! মস্তামি_-ভা । 



পর্ববর্ণি সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ | ২৪৯ 

উচ্জাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থ্চাপি ভারত !। 
প্রহ্টম প্রহষটঞ্চ সন্দধীমস্তথ পরৈঃ ॥১০॥ 
সান্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন বলিকম্মণা | 
হ্যায়েনানম্য চ পরান্ বলাচ্চানম্য ভূর্ববলান্ ॥১১।॥ 

সাল্তবযিত্বা চ মিত্রাণি বলঞ্চভাষ্য বৈ সুখমূ। 
স্থকোষবলসংবৃদ্ধঃ সম্যক সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২॥ (যুগ্নকম্? 

ভারতকৌমুদী 
তাতেতি। হেতাত। বন! বলবত্হ্ অবলেষু চ সর্ববমিজেযু, নিয়তং নিয়মেন স্থিতং 

তৎ সর্ববং বলং শক্তিম্, আত্মনো৷ বৃদ্ধাপি, বুধ্যত্ব পর্ধযালোচ্য নিরূপয় ॥৯॥ 
উচ্চেতি। হে ভারত! উচ্চমুত্তমধ্চ অবচমধমঞ্চ তত, মধ্যস্থং মধ্যমঞ্াপি বলং জাত্বা, 

তর্দেব পুনঃ, প্রহষ্ং বেতনা্দিলাভেন সদ্ধযবহারেণ চাত্মানং প্রতি সন্ধ্টং অগ্রহৃ্ং তয়োরভাবা- 

দাত্মানং প্রত্যসন্তপ্টঞ্চ জ্ঞাত্বা, পরৈঃ পাগবৈঃ সহ, সন্দধীম: বলানামবলত্তে অপ্রহষ্টত্বে চ সন্ধিং কুন্ম:, 

অন্তথ! তু যুদ্ধায়ৈব সংযুজ্যামহে ৪১০) 
সাম়্েতি। স্থকোবধলাভ্যাং সংবৃদ্ধ: সম্গবৃদ্ধিপ্রা্ত্বম, সাম! অন্ুনয়বাক্যেন, দানেন 

উপহারাদিবিতরণেন, ভেদেন বিপক্ষমধ্যে অনৈক্যজননেন, দণ্ডেন বলপ্রয়োগেণ, বপিকম্মণা 

ভারতভাবদীপঃ 

তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥৮॥ নিয়তমচঞ্চলং নিয়মেন বুধ্যত্থ ॥৯॥ বোধফলমাহ _উচ্চেতি। 

উচ্চার্দিভেদেন ত্রিবিধমপি প্রহ্টং বা অপ্রহত বা জাতব্যম্। উচ্চং সমং বা স্ববলম্ অপ্র- 
হৃষ্টঞ্চেৎ প্রহষ্ইবলৈঃ শক্রভিঃ সহ সন্দধাম সদ্ধিং কণবাম। বিপরীতঞ্চেদপি সন্দধাম শরানিতি 

শেষঃ | সন্ধনীয়মিতি পাঠেইপি তদেবা্থন্বয়ং জ্ঞেয়ম। আতো ধাতোরিত্যাপোপঃ অনীয়র্- 

প্রত্যয়ে পরে ভবতি । সন্ধানীয়মিতি তু যুক্তঃ পাঠঃ ॥১০৪ সাম্যে সামতেদৌ অপরশ্ঠাধিক্যে 

দানং স্বশ্তাধিক্যে দণ্ডো যুদ্ধে নিপাতনং বা বলিকম্ম বা করাদানাখ্যম্ ইতি বলজআানফলম্ ॥১১। 

ং শ্বসৈন্তং সথখং যথান্টাৎ তথা আভাম্ততাং প্রীতিবার্দেন ভক্ুতবতনমানদানেন সংনন্্রণীয়- 
সপ সদ পা ৭ পপ পপশসপিত 

বস! প্রবল ও দুর্বল সমস্ত মিত্রদের নিশ্চিত কিরূপ শক্তি আছে, সে সমস্ত 

আপন বুদ্ধিদ্বারাও ভাবিয়া নিরূপণ কর ॥৯॥ 

ভরতনন্দন ! আমাদের বল উত্তম, মধ্যম, না অধম, কিংবা সন্ধষ্ট না অসন্তুষ্ট - 

ইহা জানিয়া আমরা-_হয় বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিব, ন1 হয় যুদ্ধ করিব ॥১০ 

বন! তুমি, কোষ ও বলদ্বারা সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ করিলে, তখন সাম, দান, 

(১০).**সন্দধামঃ-বা। ভা,**সন্দধাম-রা ম। (১১) গ্তায়েলাক্রম্য-বা ব রাম", 

স্কায়েনান্তেন--ভা। (১২)""'ব্লঞ্চাভাস্ততাং সুখম্-বা ব রা ম,*বলঞাভাস্ত: মুখাযতঃ | 

স্বকোশবলসম্পন্ন: সম্যক সদ্ধিম_-ভা। 

বিরাট-৩২ (১২) 



ন৫৩ মহাভারতে বিরাট- 

যোতস্তাসে বাপি বলিভিররিভিঃ প্রত্যুপশ্থিতৈঃ | 
অন্যৈস্ত্রং পাগুবৈর্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥১৩॥ 
এবং সর্ববং বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং স্বধন্মতঃ | 

যথাকালং মনুষোন্দ্র! চিরং সুখমবাপ্দ্যসি ৪১৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ধবপি 

গোহরণে চার প্রত্যাচারে কৃপবাক্যে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ভারতকৌমুদী 
করফানেন ব1, যথাসম্ভবমেষামন্ত তমেনেতার্থঃ, স্তায়েন, পরান্ বিপক্ষান্, আনম্য আয়ত্তীকত্য, 
বলাচ্চ দুর্ববলান্ বিপক্ষান্, আনম্য আয়ত্তীকুত্য, মিভ্রাণি চ সান্তয়িত্ব! মধুরবাক্যাদিনা সন্তো তা, 

বলং ম্বসৈত্তঞ্চ আভাস্ত সাদরং সগৌরবক্কামন্ত, সথথমনায়াসং যথা স্যান্তথা, সম্যক সিব্ধিমুন্ততি- 
নিষ্পত্তিমবাদ্স্যাসি ॥১১--১২। 

যোৎস্তম ইতি। বাপি অথবাপি, স্থকোধবলবৃদ্ধস্বম্, প্রত্যুপস্থিতৈরন্যৈঃ বলিভিররিভিঃ, 
হ্ববলবাহনৈহ্ণনৈঃ পাগুবৈর্বাপি সহ, যোত্ম্তসে যোদ্ধ,ং শক্ষ্যসি ॥১৩॥ 

এবমিতি। হে মন্হ্েন্্র! হ্বধশ্মতে! নিজক্ষব্রিয়ধন্্ধান্গসারেণৈব, যথাকালম্,। এবমনেন 

প্রকারেণ, সর্বং ব্যবসায়ং কর্তব্যবিষয়ং বিনিশ্চত্য চিরং স্থখমবাগ্স্যসি ॥১৪। 

ইতি যহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-গ্রহ বিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশভষ্টী চাধ্যবিরচিতায়াং 
মহাঁভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদ্দীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*। 

ভারতভাবদীপঃ 
মিতার্থঃ। সিদ্ধিং জয়ম্ ॥১২॥ অন্যৈঃ শক্রভিঃ পাগুবৈশ্চাপি সহ যোম্সে কীদৃশৈঃ শ্ববলাদিনা 
হীনৈঃ ॥১৩। ব্যবসায়ং শ্বকর্তব্যম্ ॥১৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধবণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সগুবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥২৭ 

ও ও ৩১ পক কি ক পথ গা 

ভেদ, দণ্ড অথবা করদানদ্বারা ন্যায় অনুসারেই বিপক্ষদিগকে আয়ন্ত করিয়া, 

বলদ্বারাই দূর্্বলদিগকে অধীন করিয়া, মধুর বাক্য ও ব্যবহারে মিত্রদিগকে দত্ত 

রাখিয়া এবং আদর ও গৌরবের সহিত সৈম্তদিগকে সম্ভাবণ করিয়া, সম্পুর্ণ সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারিবে ॥১১---১২। 

অখবা, অন্য প্রবল শক্র কিংবা আপন বল-বাহনবিহীন পাগুবগণ উপস্থিত 
হইলে, তাহাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিতে পারিবে ॥১৩। 

রাজ! তুমি আপন ধন্দম অনুসারে যথাসময়ে এইভাবে সমস্ত কর্তব্য বিষয় 

স্থিত করিয়া চিরকালই সুখভোগ করিতে পারিবে” ॥১৪॥ 

(১৩) যোত্ম্তসে চাপি-প্র বা ব রা ম,**হীনম্ব--ভা। (১৪)*যথাকামম--তা!। 
* “***উনজিংশোহ্ধ্যায়--প্র বাব রা ম। পু 



অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
অথ রাজ। ত্রিগর্তানাং সুশন্মী রথযুখপঃ | 
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যমুবাচ ত্বরিতো ভূশম্ ॥১॥ 

অসকৃল্িকৃতঃ পুর্ববং মত্স্তাশান্ছেয়কৈঃ প্রভো ! 
সুতেন চৈব মস্যস্ কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥২॥ 
বাধিতো৷ বন্ধুভিঃ সাদ্ধং বলাদ্বলবতা বিভো !। 

স কর্ণমভ্যুদীক্ষ্যাথ ছুর্য্যোধনমভাষত ॥৩॥ (যুগ্মকম্) 

অসকম্মৎস্যরাজ্ঞা! মে বাষ্ুং বাধিতমোজস। | 

প্রণেতা কীচকশ্চাস্ত বলবানভব পুরা ॥৪॥ 

ভারতাকৌমুদী 
অথেতি। অথ ব্রিগর্ভানাং ত্রিগর্থদেশন্ত রাজা, রথযৃথপঃ বনুরথাধিপতি:, স্থশর্্], ভূশং 

ত্বরিতঃ সন্, প্রাঞ্তকালং তৎ্কালোচিতম্ ইদং বাক্যমুখাচ ॥১॥ 

অসকুদদিতি। হে গ্রভো! জনমেজয় । পূর্ববং মতশ্ুশাখেয়কৈঃ মত্গদেশীয়ৈ; শাঙছ- 

দেশীয়ৈশ্চ, অসরুৎ বারং বারম্, নিকৃতঃ পরাজিতঃ; হে বিভো ! জনমেজয় ! বলবতা, মত্শ্যক্ক 

মত্শ্তরাজন্ত, তেন সেনাপতিনা কীচকেন চ, বলাৎ, বন্ধুভিঃ সাদ্ধম্, পুন; পুনর্বাধিতঃ পীড়িত: 

স ন্ুশশ্া, কর্ণম্, অন্থ্যদীক্ষ্য তৎসম্মতিজননার্থং বিলোক্য, অথ হুর্য্যোধনন্ অভাবত ॥২-_-৩ 

অসরুিতি | মধ্গ্তরাজা বিরাটেন, আনস্তত্বাভাব আর্ধ:, ওজসা বলেন, মে মম রাষ্রং 
(১ পার পা করি পর. ০ ররর কক পাও বাকা 

1০, ০টি রা আজি ৫৯ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__-তাহার পর বন্ুরথের অধিপতি ও ত্রিগর্তদেশের রাজা 

স্থশশ্মা অতি ত্বরিত হইয়া তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন--॥১॥ 

“রাজা ! পূর্বে মস্ত ও শাহদেশীয়ের৷ বার বার এই ন্ুশর্মাকে পরাজয় 

করিয়াছিল এবং মংস্তরাজের সেনাপতি বলবান্ কীচক বলপুর্ব্ক বন্ধুগণের সহিত 

এই সুশম্দমাকে বার বার উৎপীড়ন করিয়াছিল। রাজা! সেই জন্যই নুশন্না 

কর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছুর্য্যোধনকে ক হিলেন--$২-৩॥ 

(১)..ত্বরিতো। বলী-_বা। বরা ম। (২)."নিকৃতাঃ-বা। ব রা ম”+*"শাছেরকৈ পরৈঃ-_ 

ভা। (৪)..*কীচকন্তশ্$-_বা ব রা ম,”*বলমতোহভাডুৎ পুরা--ভা। 



২৫২ মহাভারতে বিরাট- 

ক্ুরোহমর্ষী স ছুষ্টাত্মা তুবি বিখ্যাতবিক্রমঃ | 
নিহতন্তত্র গন্ধর্বনৈঃ পাপকন্মা নৃশংসবান্ ॥৫। 
তন্মিংস্ত নিহতে রাজন্ ! হীনদর্পো নিরাশ্রয়ঃ | 
ভবিষ্যতি নিরু্সাহে৷ বিরাট তি মে মতিঃ ॥৬॥ 

তত্র যাত্রা মম মতা যর্দি তে রোচতেহনঘ ! | 

কৌরবাণাঞ্চ সর্বেবষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৭ 
এতৎ প্রাপ্তমহং মন্যে কার্যমাত্যয়িকং হি নঃ। 
রাষ্ট্রং তশ্যাভিযাস্যামঃ পশুধান্যসমাকুলমূ 1৮ 

৩ ত ৬ রও 55১৫5 এ ৪ ও) রাহে ও ২৮ এ পার বার্ড আজ ও ও ০০ ওত ও চপ ওত দত হজ জজ ও কবজ ৪ ও পন রেজা জজ জি তরিকত এডি টির ৩৪ এ রওজা আও এও ও হক হাঃ পট শখ এ ই পপ আস সস ৩৯ কপি পতি জপ আও ০৮৮ ০ পি জকি ক ওটি জজ তরি এ এর কজক রজত রতিকিজত পক জব জজ কাজ 

ভারতকৌমুদী 
রাজাম, অশরুৎ, বাধিতং পীড়িতম্। যেন হি পুরা কীচকঃ, অস্ত মত্শ্যরাজন্ঠ, ব্লবান্, প্রণেতা 

সেনাপতিরভবৎ ॥৪॥ 

ক্তুর ইতি। ক্রুরে! নিষ্ুরঃ, অমধা! ক্রোধী, ছুষ্টাত্থা, পাঁপকণ্দা, নৃশংসবান্ নৃশংসন্বভাব:, ভূবি 
বিখ্যাতবিক্রমশ্চ স কীচক:, তত্র মৎম্যদ্দেশ এব গন্ধব্রবনিহতঃ ॥৫॥ 

তম্মিন্নিতি। হে রাজন! তশ্মিন কীচকে নিহতে, নিরাশ্রয়ো বিরাটে রাজা, হীনদ্পে৷ 

নিরুৎসাহশ্চ, ভবিষ্তাতি ভবে, ইতি মে মতিঃ সন্ভাবন। বর্ততে ॥৬। 

তত্রেতি। অতএব হে অনঘ! নিষ্পাপ! রাজন! যদি তে রোচতে, তদ। সর্ধেষাং 

কৌরবাণাঞ্চ মহাত্মনঃ কর্ণশ্) চ, তত্র বিরাটবাজ্যে যাত্রা, মম মতা ॥৭॥ 
এত্দিতি। এত, ন অস্মাকম্,। আত্যয়িকম্ অবশ্তকর্তব্ৎ কাধ্যম্, প্রাণ্মুপস্থিতম্, 

ইত্যহং মন্তে। অতএব পশুধান্যসমাকুলম্, তম্য বিরাটশ্য, রাষ্ট্র রাজ্যমেব অতিযান্তামঃ | 

তদাস্তাং তাবৎ পাগুবান্বেষণমিতি ভাব: ॥৮। 

“মৎ্স্রাজ বিরাট বলপূর্বক আমার রাজ্যের উপরে বার বার উৎগীড়ন 
করিয়াছে । কারণ, পুর্ধবে বলবান্ কীচক মতন্যরাজের সেনাপতি ছিল ॥8॥ 

কিন্ত নিষ্ঠুর, ক্রোধী, পাপকারী, নৃশংসম্বভাব ও পৃথিবীতে বিখ্যাতবিক্রম সেই 
দুরাত্মা কীচককে গন্ধবেবরা সেই মংস্যাদেশে ই নিহত করিয়াছে ॥৫॥ 

মহারাজ! সেই কীচক নিহত হওয়ায় নিরবলম্বন বিরাটরাজা হীনদর্প ও 

নিরুৎসাহই হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার ধারণা ॥৬। 

অতএব নিস্পাপ রাজা! আপনার যদ্দি অভিরুচি হয়, তবে সমস্ত মা 

ও মহাত্মা কর্ণের সেই বিরাটরাজ্যে যাত্রা করাই আমার মত ॥৭॥ 

আমি মনে করি--আমাদের এই অবশ্যকর্তব্য কাধ্যই উপস্থিত হইয়াছে ; 
অতএব আমরা, পশু-ধান্তে পরিপূর্ণ বিরাটরাজ্যেই যাইব ॥৮। 

(৫)-*প্রখ্যাতবিক্রমঃ। নিহতঃ স তু-_বা ব রা স,-"প্রখ্যাতবিক্রমঃ.. নৃশংসরুৎ-_-ভা। 

(৮)**"আত্যয়িকং হিতম্.**বহুধান্ত--প্র। ৃঁ 



পর্ববণি .... অফ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ | ২৫৩ 

আদদামোহস্য রানি বিবিধানি বসূনি চ। 
গ্রামান্ রাষ্ট্রীপি বাঁ তন্ হরিষ্যামো বিভাগশঃ ॥৯ 
অথবা গোসহআণি শুভানি চ বহুনি চ। 
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাত ॥১০॥ 
কৌরবৈঃ সহ সংগম্য ব্রিগর্তৈশ্চ বিশাংপতে !| 
গাস্তস্যাপহরামাশু সহ সর্বৈৈঃ স্ুসংহতাঃ ॥১১॥ 

সন্গিং বা তেন কৃত্বাজে। নিবপীমোহস্য পৌরুষম্। 
হত্ব। বাস্থ চমুং কৃ্স্নাং বশমেবানয়ামহে ॥১২॥ 
তং বশে ন্যায়তঃ কৃত্বা! সুখং বতুস্যামহে বয়ম্। 
ভবতো বলরৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়? ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
আদদাম ইতি । অন্ত বিরাটন্9, রত্বানি, বিবিধানি বস্থনি ধনানি চ আদদামঃ। তশ্ত 

কিয়তো গ্রামান্, সর্বাণি বা রাষ্ট্রীণি, বিভীগশো বিভজা বিভজা হরিয্বামঃ ॥৯। 
অথবেতি । অথব! বয়ং বলাৎ পুরং প্রতিপীড্য, যথা! তেন মৎ্পুরঃ পীড়য়িত্বা হৃতং তথেতি 

ভাবঃ, বিবিধানি বহৃনি চ শুভানি চ গোসহম্রাণি হরিফ্যামঃ ॥১৭। 

কৌরবৈরিতি । হে বিশাংপতে ! নকুনাথ। বয়ম, কৌরবৈঃ ত্রিগর্তৈশ্চ সহ সংগম্য 
মিলিত্বা, স্রবেরপরৈঃ সৈন্যৈঃ সহ স্থমংহতা মিপিতাশ্চ সন্ক:, আশু তন্ত গা অপহবরাম ৪১১৪ 

সন্ধিমিতি। আজো যুদ্ধে বা তেন বিরাটেন সহ উত্তমপণেন সন্ধিং রুত্থা অন্য বিরাটস্য 
পৌরুষং নিবগ্ীমো বিনাশয়ামঃ | বা অথবা সন্ধানঙ্গীকার ইতাথঃ, অশ্কা কুৎস্থাং চমুং সেনাং হস্বা 

যা... 
পরে আমর! বিরাটের নানাবিধ রতু ও ধন গ্রহণ করিব এবং সম্ভব হইলে কিছু 

গ্রাম কিংবা রাজ্যটাকেই ভাগ করিয়া লইব ॥৯। 

অথবা আমরা বলপূর্র্বক তাহার রাজধানীটাঁকে প্রতিগীড়ন করিয়া শুভ- 

শ্ুচক নানাবিধ বহুসহস্র গো হরণ করিব ॥১০। 

নরনাথ! আমরা কৌরবসৈন্ত ও ত্রিগর্তসৈন্যের সহিত মিঙ্সিত হইয়া এবং 

অন্য সকল সৈম্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইয়া সত্রই বিরাটের গো হরণ 

করিব ॥১১॥ 

কিংবা যুদ্ধে উহার সহিত সন্ধি করিয়া উহার পুরুষকার নষ্ট করিব; অথবা 

উহার সমস্ত সৈম্ঠ ধ্বংস করিয়া উহাকে বশীভূতই করিব ॥১৯॥ 

(৮ আদদীম_প্র। (১১).-লহ সংগত্য-অপহুরামান্ত সর্বৈশ্চৈব_রা। ম। (১২) 
***কৃত্বাগ...বশগাং ত্বাং নয়ামহে-__ভা। সংবিভাগেন কৃত্বা তু বা বরান। (১৩)*তবতোহছপি 

প্রিয়ঞ্চেব---বা,...ভব্তাং বলবৃদ্ধিশ্চ সরা] ম। 



২৫৪ ষহাভারতে বিরাট- 

তচ্ছতত্বা বচনং তম্ত কর্ণো রাজানমব্রবীত | 
সু স্ুশশ্মণা বাক্যং প্রাপ্তকালং হছিতঞ্চ নঃ ॥১৪। 
তম্মা ক্ষিপ্রং বিনির্যামো যোজয়িত্বা বরূথিনীমৃ। 
বিভজ্য বাপ্যনীকানি যথা বা মন্যসেহনঘ ! ॥১৫॥ 

প্রজ্ঞাবান্ কুরুবৃদ্ধোহয়ং সর্ধ্বেষাং নঃ পিতামহঃ | 

আচাধ্যশ্চ তথা দ্রোণঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥১৬।॥ 

মন্যন্তে তে যথা সর্ব্বে তথা যাত্রা বিধীয়তাম্। 

মন্ত্র্য চাশু গচ্ছামঃ সাধনার্থং মহীপতে ! ॥১৭॥ (যুগ্মকম্। 
কুল এভ ১৯ ০৩ ক ৬ পচ ৩ এ০৪ জজ ৬ কত ৮৬ একশ পক ক ঞজ শত পভ এপওভ তত ৮ এজ শশার তব সরস রক কঞ্ডল ৮৪ ৩৩৪০ ৮৬০৫৪৪০৯৬০৬ ৪৫১09 ডক ও ৬৮৬ ৯৪৪৮৮ ডড ডি ৯৫১ ৪9008৩28৭0৩ তত ডেড এ টেডি তত ও ড ডল জেরার ররর তক র রজত গণ ক জিভ” 

তমিতি। ন্যায়তঃ তং বিরাটং বশে কৃত্বা বয়ং স্থখং বংস্যামহে স্থান্তামঃ | তেন তু তবতশ্চ 

ব্লবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি । অত্র কশ্চিদপি সংশয়ো নাস্তি ॥১৩। 

তদ্দিতি। তশ্য সুশর্শণঃ তৎ বচনং শ্রুত্বা, কর্ণঃ, রাজানং ছুধ্যোধনমত্্রবীৎ। সুশর্শণা 

প্রাপ্তকালং কালোচিতম্, নঃ অন্মাকং হিতঞ্চ বাক্যম, স্ক্তং সুষ্ঠু উক্তম্ 8১৪। 

তম্মার্দিতি। হে অনঘ! রাজন্! তল্মাৎ, বরূধিনীং কৌরবত্রিগর্তোভয়সেনাম্, যোজয়িত্বা 
সংযোজ্য, অনীকানি তান্াভয়সৈম্তানি বিভজ্য বা ক্ষিপ্রং বিনিরধামঃ | ত্বংবা যথা মন্তসে, 

তখৈব করবামেত্যর্থ: 1১৫৪ 

গ্রজ্েতি। প্রজ্ঞাবান্ বুদ্ধিমান্ কুরুবৃদ্ধশ্চ, নঃ অন্মাকং সর্কেষাময়ং পিতামহো! তীন্মঃ। 

সধ্যৃদুর্ধ্যোধনন্ত পিতামহত্বাদদেব স্বশ্ত পিতামহ ইত্যাশয়ঃ। তথা আচাধ্ো ভ্রোণঃ, তথা 

ভারতভাবদীপঃ 
অথেতি ॥১৪ বাক্যমুবাচেত্যত্র হেতুমাহ-__অসকৃদ্দিতি । নিকৃতাঃ বঞ্চিতান্ত্িগর্তী ইতি 

শেষঃ। প্রভো ! হে জনমেজয় | ॥২॥ বাধিতঃ স্থশশ্মা বলবতাং কৌরবাপাং বিভৌ হ্বামিনি 
ভীম্মে সমীপে সতি কর্ণং চোদীক্ষ্য দুর্ধ্যোধনমভাষত ॥৩---১১॥ নিবন্গীমঃ নিগৃহীমঃ ॥১২ ১৪৪ 

ম্যায় অনুসারে বিরাটরাজাকে বশীভূত করিয়া আমরা সুখে বাস করিব। ইহাতে 
আপনারও যে বলবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই” ॥১৩॥ 

কর্ণ সুশন্মার সেই কথা শুনিয়া হৃষ্যোধনকে বলিলেন--“মুশন্না কালোচিত 

এবং আমাদের হিতকর বাক্যই বলিয়াছেন ॥১৪॥ | 
অতএব রাজা! আমর! কৌরবসৈম্থ ও ত্রিগর্তসৈন্ত সংযুক্ত বা বিভক্ত করিয়া 

লইয়া সত্বরই নির্গত হইব। অথবা তুমি যাহ। মনে কর ॥১৫॥ 

কুরুকুলের বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান আমাদের সকলের পিতামহ এই ভীম্মদের, 

(১৪)**হিতং বচঃ--ভা। (১৫)-"বিভজ্া চাপানীকানি- প্র বাব রাম। (১৬) প্রাজ্ঞো। 
বা'যথা সভ্রোণঃরাম। (১৭)**"সংমন্্য বাশ ..সাধযার্থীন-_-ভ|। 



ধার্ববণি অফ্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ২৫৫ 

কিং বা নঃ পাণুবৈঃ কারধ্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ | 
অত্যন্তং ব' প্রনষটান্তে প্রাপ্ত! বাপি যমক্ষয়ম্ ॥১৮| 
যামো:রাজন্ননুদ্য়া বিরাটবিষয়ং বয়ম্। 
আদাস্যামে! হি গাস্তম্য বিবিধানি ধনা'ন চ ॥১৯॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততো ছুষ্যোধনো রাজ। বাক্যমাদায় তশ্ত তু । 

বৈকর্তনন্থ কর্ণন্ ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ণড স্বয়ম্ ॥২০। 
শাসনে নিত্যযুক্তং তু দুঃশাসনমনস্তরমূ। 
সহ সর্বৈব্ত সংযত ্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্ ॥ ॥২১। 'যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
শারঘতঃ শরদ্বতঃ পুজ্জঃ কৃপশ্, তে এতে সর্বে যথা মন্যন্তে, তথা তেনৈব প্রকারে যাহ 

বিধীয়তাম্। হে মহীপতে ! সংমন্ত্রা চ বয়ম, সাধনার্থ২ জয়সম্পা্নার্থম, আন্ত 
গচ্ছামঃ ॥১৬- -১৭॥ 

অথ তথাত্বে পাগ্ডবান্বেষণং হীয়েতেত্যাহ--কিমিতি । হীনার্থবলপৌরুষৈঃ পাগুবৈঃ, নঃ 
অন্মাকম, কিং বা কাধ্যং প্রয়োজনমস্তি । তে পাগুবাঃ, অত্ন্তং বা প্রনষ্টাঃ সমুত্রপারাদে৷ অদর্শনং 
গতাঃ, যমক্ষয়ং যমালয়ং বা প্রাপ্তা গতাঃ ॥১৮। 

যাম ইতি । অতএব হে রাজন! বয়মন্তদ্িগ্রী এব সম্তঃ, বিরাটন্য বিষয়ং দেশম, যামো 

গচ্ছামঃ | হি যম্মাৎ, তশ্য গা বিবিধানি ধনানি চ আদাশ্যামঃ ৪১৯। 

তত ইতি। ততো রাজা দুর্য্যোধনঃ, বৈকর্তনন্ত শ্ধ্াপুত্্স্ত বর্ণন্ত তত বাক্যম, আদায় 

অঙ্গীকৃত্য, স্বয়মেব, শাসনে আদেশে, নিত্যযুক্তং সর্বদোদ্যতম, অনস্তরম অব্যবহিতান্চজং 

আচার্য ক্রোণ এবং শারদ্ধত কৃপ-_-ইহারা সকলে যেমন ভাল মনে করেন, তেমন 

ভাবেই যাত্রা কর। (মোট কথা-_) নাজ। ! আমরা মন্ত্রণা করিয়! কার্যাসাধনের 

জন্য সত্বরই গমন করিব ॥১৬--১৭॥ 

অর্থ বল ও পুরুষকারবিহীন পাগুবগণদ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন 

আছে। সেই পাগবেরা-_হয় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, না হয় যমালয়ে 

গিয়াছে ॥১৮। 

স্বতরাং রাজা! আমর! নিরুদেগ হইয়াই বিরাটরাজ্ে যাইব এবং তাহার 

গোসমূহ ও নানাবিধ ধন হরণ করিব 1১৯। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর রাজা ছুধ্যোধন সূধ্যপুত্র কর্ণের সেই 

কথায় অঙ্গীকার করিয়া নিজেই, সর্ধ্বদা আন্ঞাবহ অব্যহিত ব কনিষ্ঠ সহোদর 

(১৯)-**নিকুছরিগ্লা বিরাটনগরম্* .বিবিধানি বশ্নি চ-ধা বরা ম। রাম। (২৯)-- তন্ত তু_ভা। 

(২১) শাসনে নিত্যসংযুকম্_প্র বাব রা। 



যথোদ্দেশঞ্চ গচ্ছামঃ সহিতান্তত্র কৌরবৈঃ। 
সশর্্মা চ যথোদ্দিউং দেশং যাতু মহারথঃ ॥২২। 
ব্রিগর্তৈঃ সহিতো রাজা সমগ্রবলবাহনঃ | 

প্রাগেব হি হদংবীতো মত্ত্যন্য বিষয়ং পাতি ॥২৩| 
জঘন্যতো বয়ং তন্য যাল্তামো দিবসাস্তরে | 
বিষয়ং মণস্যরাজন্য স্্রপ্রবৃদ্ধং স্বসংহতাঃ ॥২৪॥ 

তে-গত্বা সহসা তত্র বিরাটনগরং প্রতি । 

ক্ষিপ্রং গোপান্ সমাসাদ্য গৃহুস্ত বিপুলং ধনম্ ॥২৫॥ 
কিত্তলত লি জগজ্ত লিলির উজ তাতগাস কন গত জ তত সত প পিজি জন জেড এজি উজ জপ এ কান একশত জিততে তাজ জনিজতিততপপাপতিতাজজ তত জলে ২৬৬৪ তজজজস৬৭০৪ ৬ ৬ ডবকা উজ বক শত সক উজ তত জজ জগ এ এ জঙ্ ও জাজ পল ভ এ জঞচজ জলেজক ৬৮৩ কত ক৬৬ ৩০০০০৩৩৪৬৩০ ৪৭৬৩৯ 

ভারতকৌমুদী 

যোজয় ॥২০---২১॥ 

যথেতি। বয়ং কৌরবৈর্বলৈঃ সহিতাঃ সম্তঃ, তত্র মতশ্তদেশে, যথোদেশং মন্্রণানিদ্দিষ্টদেশে 
গচ্ছামঃ। মহারথঃ স্বশন্মা চ যথোদ্দিষ্টং যথোক্তং দেশং যাতু ॥২২॥ 

ভ্রিগর্তৈরিতি। সমগ্রাণি সম্পূর্ণানি বলানি বাহনানি চ যস্ত স তাদৃশ*, রাজা হশশ্মা 
ভ্রিগর্ডঃ সৈন্যৈঃ সহিতঃ, স্থসংবীতঃ অগ্যৈর্বারৈশ্চ পরিবেষ্টিত: সন্্, মৎশ্শ্ বিরাটস্য, বিষয়ং 
দেশং প্রতি, প্রাগেব হি যাত্বিত্যন্ুবুত্তিঃ, ত্তৈব চিরবদ্ধবৈরত্থা দিত্যাশয়ঃ ॥২৩। 

জঘন্যত ইতি। বয়স্ত স্ুসংহতা বলবাহনৈঃ সশ্মিলিতাঃ সম্ত:, দিবসাস্তরে স্ুশর্্ণঃ প্রয়াণাৎ 
পরদিবসে, তশ্য সথশশ্দণো জঘন্ততঃ পশ্চাৎ্, স্থপ্রবৃদ্ধম্ অতীবসমৃদ্ধম, মত্শ্তরাজহ্য বিষয়ং দেশং 
যাস্তামঃ, সথশশ্মণ! প্রাগাক্রান্তে তং প্রত্যেব চ সর্বমৎস্টবলে যাতে স্ববিজয়ন্ত সর্ব! সৌকর্ধ]াদিতি 
ভাব 1২৪॥ 

তইতি। তে ত্রিগর্তাঃ, তত্র পূর্ববিনে, সহ! বিরাটনগরং প্রতি গন্বা, গোপান্ সমাসান্ 

আক্রমণেন প্রাপ্য বিপুলং ধনং গোধনং গৃহুন্ত ॥২৫। 

ছুঃশাসনকে আদেশ করিলেন যে, “ছুঃশাসন ! তুমি সকলের সহিত পরামর্শ 
করিয়া সত্বর সৈম্যাযোজনা কর ॥২০-_-২১। 

আমর কৌরবসৈম্তের সহিত মিলিত হইয়া সেই মংস্তাদেশে নির্দিষ্ট স্থানে 
যাইব এবং মহারথ স্ুশর্মাও নির্দিষ্ট স্থানে গমন করুন ॥২২॥ 

রাজা সুশন্মা বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সমগ্র বল ও বাহন লইয়া ত্রিগর্ত- 
সৈম্ভের সহিত পূর্বেই মংস্যাদেশে গমন করুন ॥২৩॥ 

আর, আমরা সম্মিলিত হইয়া তাহার পরদিন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুসমৃদ্ধ 
মংস্যদেশে যাইব ॥২৪। | 

(২২) যথাদেশঞ্চ-ভা। (২৪).*বয়ং তত্র-বা ব রা ম ভা,..*দিবসাস্তরম্-প্র ভা। 
(২৫) তেযান্ত--বা বরা ম,*-ক্ষিপ্রং গোধনমাসাগ্য_-বা। 



পর্ব্ধণি অফ্টাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ২৫৭ 
গবাং শতসহত্রাণি শ্ীমস্তি গুণবস্তি চ। 
বয়মপ্যনুগৃহীমো দ্বিধা কৃত্বা বরধধিনীম্ ॥২৬। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
স তু গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহের্মহীপতিঃ | 
আদত্ত গাঃ সুশম্মী তু কৃষ্ণপক্ষস্থয সপ্তমীম্ ॥২৭॥ 
অপরং দিবসং সর্বেব রাজন্! সম্ভুয় কৌরবাঃ। 
অইম্যাং তান্যগৃহ্ন্ত গোকুলানি সহত্রশঃ ॥২৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 
 গোহরণে দক্ষিণগো গ্রহে অফ্টাবিং শোহধ্যায়ঃ। ॥০॥ * 

ভারতকৌমুদী 

গবামিতি | বয়মপি, অঙ্গ ত্রিগর্তকর্তকগোগ্রহণা্ পরম্, বরখিনীম্ অন্মঘসেনাম্, দ্বিধা রুত্বা, 
একাঁংশেন গৃহীতগোলমৃহরক্ষণার্থম্ অপরাংশেন চ যুদ্ধার্থমিত্যাশয়ঃ, শ্রীমন্তি কান্তিমন্তি, গুণবস্তি 

প্রচুরক্ষীরত্বাছাৎকর্ষশালীনি চ, গবাং শতসহশ্রাণি গৃহীম: ॥২৬। 
সইতি। মহীপতিঃ স স্থশর্মা তু, কষ্ণপক্ষল্্ সপ্রমীং তিথিং প্রাপা, যথোপিষ্টাং ঘথোক্কাম্, 

বহ্ছেদিশং বিরাটনগরাদপ্রিকোণং গত্বা, গাঃ, আদঘত্ত অগৃহ্াৎ। অন্তর বর্মমাসয়োরন্ুকাবপি 

অম্মত্প্রণীতযুধিষ্টিরসময়প্রবন্ধদর্শনেনৈব তছুভয়ং নিরূপণীয়ম। 'অগ্িকোণশ্তা দক্গিণতয় গ্রহণাৎ 

দক্ষিণশ্যাং কিঞ্জিদধিকপ্রবেশাদ্ধ! দক্ষিণগোগ্রহপ্রসিদ্ধিরূপপদ্যাতে ॥২ ৭॥ 

সেই ত্রিগর্তসৈন্যেরা সেই পূর্ববদিনই হঠাৎ বিরাটনগরে গমন করিয়া গৌপগণকে 

আক্রমণপূর্ববক প্রচুর গোধন গ্রহণ করুক ॥২৫॥ 

আমরাও তাহার পরদিন আপন সৈম্ত ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়! সুন্দর ও 

গুণবান্ শতসহত্র গো গ্রহণ করিব” ॥২৬। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-তাহার পর রাজা সুশন্মা কষ্ণপক্ষের সপ্ুমীর দিন 

বিরাটরাজধানীর অগ্নিকোণে যাইয়া বিরাটের গোসমূহ গ্রহণ করিলেন ॥২৭॥ 

রাজা! আর, তাহার পরদিন কৌরবেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া যাইয়া 

অষ্টমীতিথিতে বিরাটরাজার (উত্তরদিকের) সহস্র সহস্র গো গ্রহণ করিলেন ॥২৮ 

(২৭) তে ম্ম গত্বা--মহীপতে !। পূর্বার্ধাৎ পরম 'সন্নস্ধা রথিনঃ সর্ষের সপদাতা! 

বলোৎকটাঃ। প্রতি বৈরং চিকীর্ষস্তো গোষু গৃদ্ধা! মহাবলাঃ ॥ ইতি পাদচতুষ্টরমধিকম্। 
আদাতুং গাঃ স্থশন্্াহথ--ব! বরা ম। ইতঃ পূর্ব “সঙ্সদ্ধা রধিনঃ সর্বে সপদাতিবলোধৎ্কটাঃ | 

প্রতিবীরং বিকর্ষন্তো গোষু সংন্তপতন্ পরে ৮-_ভা। “তে শ্ম গত্বা যথোঙ্গি্ং দেশং 

ব্যাপ্য মহীপতে: । আদত্ত গাঃ হশর্া বৈ ধর্পক্ষস্ট সপমীম 1ভা | * তাজিংশোহধ্যায়? 
-প্রবাবরাম। 

বিরাট-৩৩ (১২) টু 



উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ | 
সর্ট ৩০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততস্তেষাং মহারাজ ! তত্রৈবামিততেজসাম্। 
ছন্মলিঙ্গপ্রবিষ্টানাং পাগুবানাং মহাত্মনাম্ ॥১॥ 

অতীতঃ সময়ঃ সম্যগ বলতাং বৈ পুরোতমে | 
কুর্ববতাং তম্ত কন্্নাণি বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্) 
কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা | 
আসাঞ্চক্রে সহামাত্যঃ পাগুবৈধর্মচারিভিঃ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
অপরমিতি। হেরাজন্! সর্ধবে কৌরবাশ্চ, সন্তু মিলিত্বা, অপরং দিবসং প্রাপ্য, অষ্টম্যাং 

তি, তানি সহশ্রশো গোকুলানি গোসমূহান্, অগৃতৃন্ত ॥২৮। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদা সিদ্ধান্ত বাগীশতট্টাচার্ধযবির চিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদরীলমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি গোহরণে 
অষ্টাবিংশোধ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

শা ১৫ 

তত ইতি। হে মহারাজ! ততঃ, তত্র মতন্যদেশ এব, ছন্মুলিঙ্গেন কক্কাদিকপটবেশেন 

প্রবিষ্টানাম, অমিততেজসাম্, মহাত্মনাম, পুরোত্তমে বসতাম্, তন্ত বিরাঁটন্ত মহীপতেঃ কণ্ধাণি 

দ্বাতপাকাদীনি কুর্ব্বতাম্,  তেষাং পাগবানাম, সময়ঃ অজ্ঞাতবাসকালঃ, সম্যগেব অতীত: 

অতিক্রান্ত: ॥১-_-২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

বিনির্ধামঃ নিগস্ছামঃ ॥১৫--২১॥ যথোদ্দেশং যখানিদিষ্টাং দক্ষিণামুত্তরাং বা দিশং যথা- 
যোগাং বলবিভাগং বা উদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ॥২২--২৭॥ (পাঠাস্তরে) গৃদ্ধাঃ লুক; গ্গৃহুত্ত 

কালয়ামানুঃ ॥২৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে অষ্টাবিংশোধ্ধ্যায়ঃ ॥২৮। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__মহারাজ ! অমিততেজা ও মহাত্মা পাগুবেরা 

কঙ্কপ্রভৃতিছন্পবেশে সেই বিরাটরাজ্যেই প্রবেশ করিয়া, সেই উত্তম রাজধানীতেই 

বাস করিতেছিলেন এবং সেই বিরাটরাজারই বিভিন্ন কার্ধ্য করিতেছিলেন ; এই 
অবস্থায়ই তাহাদের সেই অজ্ঞাতবাসের কাল সম্পূর্ণ অতীত হইয়াছিল ॥১-_-২১। 

(২) ব্যতীতঃ সময়ঃ _বা৷ বর! ম ভা। (৩)-**পরাং সম্ভাবনাং চক্রে কুস্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে-_ 
বাব রা ম,"শআশাং চক্ষে মহামাতাং কুস্তী পুতে ঘবীর্ধ্যবান্ত১-ভ|। 



উনন্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৫৯ 

তত্র ভ্রয়োদশম্যান্তে তম্য বর্ষস্য ভারত ! | 
স্বশর্মমণা গৃহীতন্ত গোধনং তরসা! বহু ॥8॥ 
ততো জবেন মহত গোপঃ পুরমথাব্রজ | 

অপশ্বম্মত্রাজানং সিংহাসনগতং প্রভুম্ ॥॥ 
শূরৈং পরিরৃতং যোখৈঃ কুগুলাঙ্গদধারিভিঃ। 
সহ্িশ্চ মন্ত্িভিঃ সার্ং পাগুবৈশ্চ নরর্ধতৈঃ ॥৩। (যুগ্মকম্) 
তং সভায়াং মহারাজমাসীনং রাষ্টরবর্ধনম্। 
সোহব্রবীছুপসংগম্য বিরাটং প্রণতস্তদা ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

কীচক ইতি । কীচকে হতে তু, পরবীরহ] বিপক্ষবীরহস্তা রাজা বিরাট:, অম্বাত্যৈং সছেতি 
সহামাতাঃ সন্, ধন্মচারিভিঃ পাগুবৈশ্চ সহ আসাঞ্চক্রে অবতস্টে ॥৩। 

তত্রেতি। হে ভারত তত্রতন্ অয়োদশশ্ব বর্ষশ্য অস্তে অবসানে, অস্তিমদদিন ইত্যর্থঃ। 
এতচ্চ পরস্তাৎ শ্ফুটাীভবিষ্যতি | স্বশর্মণা বাজ্ঞা, তরসা৷ বলেন, বিরাটশ্য ক্ছ গোধনং গৃহীতম ৪৪ 

তত ইতি । ততঃ, কশ্চিদগোপঃ, মহতা৷ জবেন বেগেন, পুরং বিরাটরাজধানীম, অব্রজৎ | 

অথ স গোপঃ, কুগুলাঙ্গদধারিভিঃ শুরৈর্ধোধৈ: যোদ্ধপুরুষৈঃ পরিবৃতম্, সম্ভিবিদবস্তিঃ, মস্ত্রিভিশ্চ, 

নরর্ধভৈঃ পাগুবৈশ্চ সাদ্ধম, সিংহ।সনগত্তং প্রস্থুং বলপ্রভাবশালিনং মত্শ্রাজানং বিরাট মপশ্াৎ। 

আতন্তত্বাভাব আধঃ ।৫---৬। 

তমিতি। তদা স গোপঃ, উপসংগম্য প্রণতঃ সন্, সভায়ামামীনম্ উপবিষ্টম, রাষ্ট্রবর্ধনং 

রাজ্যবুদ্ধিকরম্, তং মহারাজং বিরাটমব্রধীৎ ॥৭॥ 
পরান নপক 

আর, কীচক নিহত হইলে, বিপক্ষবীরহস্তা বিরাটরাজা মস্ত্রিগণ ও ধর্ম্নচারী 

পাগুবগণের সহিতই অবস্থান করিতেছিলেন ॥৩॥ 

ভরতনন্দন! সেই ত্রয়োদশ বৎসরের অবসানদিনে তিগর্তরাজ নুশর্মা যাইয়া 

বলপুর্ধ্বক বিরাটরাজার বহুতর গোধন গ্রহণ করিলেন ॥8 

তাহার পর কোন গোপালক অত্যস্ত বেগে বিরাটরাজার রাজধানীতে গমন 

করিল এবং তৎপরে সে দেখিল-_প্রভাবশীলী বিরাটরাজা সভামধ্যে সিংহাসনে 

বসিয়া আছেন, আর কুগুল ও অঙ্গদধারী বীর যোদ্ধপুরুষেরা তাহাকে পরিবেষ্টন 

করিয়া রহিয়াছে এবং পণ্তিতগণ, মন্ত্রিগণ ও নরশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ সভায় অবস্থান 

করিতেছেন ॥৫-_-১॥ 

(৫).স দৃষ্টা মৎশ্তরাজঞ্চ রথাৎ প্রস্কনদ্য কুগুলী-বা ব রা ম,“*গোপাঃ পুরমথাবিশন্। 

তত্ৈকো মতন্ঃ__ভা। (*)...সংবৃতং মন্ত্রিতিঃ__ব1 ব রা ম,*“সভ্যেশ্চ ম্রতিঃ-তা। (৭) 

**মহারাছ | আসীনম্--ভা। | 



২৬৩ মহাভারতে বিরাট- 

অম্মান্ যুধি বিনিজ্ছিত্য পরিভুয় সবান্ধবান্। 
গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্তাঃ কালয়স্তি তে। 
তান্ পরাপ্ন মনুধেেন্্র! ম নেশুঃ পশবস্তব ॥৮॥ 

তচ্ছত্বা নৃপতিঃ সেনাং মণ্ম্তানাং সমযোজয়তু। 
রথনাগাশ্বকলিলাং পতিধ্বজসমাকুলাম্ ॥৯॥ 

রাজানো৷ রাজপুত্রাশ্চ তনুত্রাণ্যথ ভেজিরে। 
ভানুমন্তি বিচিত্রাণি শুরসেব্যানি ভাগশঃ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
অন্মানিতি। হে মন্তত্তেন্দর! ত্রিগর্ঘ।ঃ যুধি সবান্ধবান্ অস্মান্ বিনিজ্জিত্য, পরিভুয় তিরস্কৃত্য 

চ, তে তব, গবাং শতসহম্্াণি, কালয়ন্তি অপহ্রন্তি। অতএব, তান্ ত্রিগর্থান, পরীগ্প গৃহাণ, 

তব পশবঃ, ম! নেশুর নশ্বোযুঃ । যট্পাদোহয়ং শ্লোক 1৮1 

তদ্দিতি। নৃপতিস্তৎশ্রুত্বা, রখৈঃ নাগৈরক্তিভিঃ অশ্শৈশ্চ কলিলাং ব্যাপ্তাম, পত্তিভিঃ 

পদদীতিভিধর জৈশ্চ সমাঁকুলাম্, মত্শ্যানাং সেনাম্, সমযোজয়ৎ ॥৯॥ 

বাজান ইতি। অথ তদধীনা বাজানো রাজপুত্রাশ্চ, ভাশ্তমস্তি দীপ্তিমস্তি বিচিত্রাণি চ 

শৃরসেব্যানি, তঙ্গুত্রাণি কবচানি, ভাগশঃ শ্রেণ্যাং শ্রেণযাং ভেজিরে ॥১০। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি। ছন্মলিক্ষেন ব্রাক্ষণারদিকপটবেশেন প্রবিষ্টানাম্ ॥১॥ ব্যতীতোহতিক্রাস্তঃ, 

সময়ঃ সংবৎসরঃ॥২ সম্ভাবনাং কীচকব অয়মপি মম জয়কর্তী ভবিষ্যতীত্যেবংরূপাম 
॥৩--৮॥ ম! নেশুঃ নাশমদর্শনং দুরে ইতি যাবৎ মা গচ্ছেছু। ॥৯॥ তশুত্রাণি কবচানি ॥১০। 

০৯ সপ পপ অত ৬৮১৮৪৪৮৪১০৮ ৮00 টি উল 

তখন সেই গোপালক নিকটে যাইয়া প্রণাম করিয়া, সভায় উপবিষ্ট রাজ্য- 

বৃদ্ধিকারী মহারাজ বিরাটকে বলিল-_॥৭॥ 

“নরনাথ ! ত্রিগর্তদেশীয়েরা! যুদ্ধে বন্ধুবর্গের সহিত আমাদিগকে পরাভূত ও 

পরিভূত করিয়া আপনার শতসহত্র গো হরণ করিতেছে ; অতএব আপনি যাইয়া 
তাহাদিগকে ধরুন ; আপনার পশুগুলি যেন নষ্ট হয় না” ॥৮॥ 

বিরাটরাজা তাহা শুনিয়াই হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও ধবজে পরিপূর্ণ মতস্সেনা 
যোজন। করিতে লাগিলেন ॥৯॥ 

তাহার পর, দলে দলে রাজার! ও রাজপুত্রেরা' উজ্জ্বল ও বিচিত্র বীরসেব্য কবচ 
সকল পরিধান করিলেন ॥১০॥ 

(৯) পূর্ববান্ধং ভা নাস্তি।--.তাঁন পরীপ্পন্থ রাজেন্জ !_বাব রা ম,**মা নশন্-_ভা।। 
(১০)***তন্গুজাণি বিভেজিরে--ভা। + 

পপি ত 



পর্ববশি উনত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৬১ 

সবস্ায়সগর্ভজ্ত কবচং তপ্তকাঞ্চনম্। 

বিরাটন্থয প্রিয়ো ভ্রাতা শতানীকোহভ্যহ্থারয় ॥১১॥ 

সর্বপারশবং বম্ম কল্যাণং পাটলং দৃঢ়ম্। 

শতানীকাদবরজো৷ মদিরাক্ষোহভ্যহারয়ৎ ॥১২॥ 

শতনূর্য্যং শতাবর্তং শতবিন্দু শতাক্ষিমণ্ড। 
অভেগ্যকল্পং মণ্ডস্যানাং রাজা কবচমাহরশ ॥১৩॥ 

ভারতকোৌমুদী 

সেতি। শতানীকো নাম বিরাটন্থ প্রিয়ে। ভ্রাতা, বজৈঃ উপব্রিনিবেশিতহীরকখণ্ডৈঃ সহেতি 

সবজ্রম, আয়সং লৌহপট্রং গর্ভে অভ্যন্তরে যন্ত তত আয়সগর্ভম্, তচ্চ তধিতি সবজ্ায়সগ্ভম্, 

তপ্তকাঞ্চনম্ উজ্জলম্বর্ণপট্টবেষ্টিতঞ্চ কবচম্, অভ্যহারয়ৎ $তবান্ ॥১১। 

সর্ধেতি। মদ্দিরাক্ষো নাম, শতানীকাৎ্ অবগজঃ পণজাতঃ কনণিষ্টে। ভ্রাতেতাথঃ, সর্বেযু 

অংশেষু পারশবং লৌহময়মূ, কল্যাণৎ দ্বর্ণৎ তন্সিশ্িতমিতাথঃ, অতএব পাটলং পাটলবর্ণং দৃঢ় 

বন্ধ অভ্যহারয়ৎ। “পারশবোহয়সি । শৃদ্রায়াং বিপ্রতনয়ে তনয়ে চ পরপ্রিয়াম্।” “কল্যাণং 

হেম়ি মঙ্গলে” ইতি চ হেমচন্দ্রঃ ॥১২॥ 

শতেতি। মৎ্্তানাং রাজা বিরাটঃ। শতং সুযযাঃ স্ুধ্যসদৃশহীরকথণ্ড যন্ত্র তত শতম্ 

আবর্তা জলন্রমিপরৌপ্যচিহ্থানি যন্ত্র তৎ্, শতং বিন্দবঃ ক্ষুদ্রন্র্ণথণ্ডা খন্জ ৩২» শতম্ অক্ষীণি 

ভারতভাবদীপঃ 

ভান্ুমস্তি দীপ্যমানানি ব্জায়সমূ অশনিপোহং যদ্বা বজবদচ্ছেগ্যমভেছ্যঞ্চ যধয়ঃ ভাষায়াং 

“পোলাদ' ইতি সংজ্ঞিতং তজ্ঞায়মং তন্ময়ো গর্ভোহন্তঃ কবচং তেন সহিতং সঞজ্রায়সগভম্। 

(পাঠাস্তরে) সন্নাহায় সঙ্জীভাবায় সগর্ভং সকণ্টকম্। “গর্ভো ভ্রণেহর্ভকে কুক্ষোৌ- সন্ধো 

পনসকণ্টকে” ইতি নানার্থঃ। “বজ্র স্যাদ্ধীরকে পবৌ” ইতি চ ॥১১॥ অভ্যাহারয়ৎ ববন্ধ 

পারসবং পরান্ স্থনোতি পীড়য়তি স্থবতি ক্ষিপতি বা পরসবম্। খদোরপ, স্বার্থে তদ্দিতঃ। 

পারসবং শন্ত্রং সর্বপারসবং সর্বশস্ত্রহমিত্যর্থঃ। কল্যাণপটপং ক্বণপন্জাচ্ছারদিতং “কঙ্্যাণ- 

মক্ষয়ে স্বর্গে ইতি বিশ্বঃ॥১২। আবর্ততে পুনঃ পুনক্সীয়তি বিলসতীতি যোগাৎ চন্্রঃ 
০০০৫৯ পপ ০৯ পা ১1 উা+ ৭ জপ তা পট ০০০া শী 

বিরাটরাজার প্রিয়ন্রাতা শতানীক একটা কবচ পরিধান করিলেন; তাহার 

অভ্যন্তরভাগ লৌহপট্রনিশ্মিত, উপরিভাগ উজ্জল ন্বর্ণপট্রবেষ্িত এবং তাহার উপরে 

আবার হীরকখণ্ড সকল নিবেশিত ছিল ॥১১॥ 

শতানীকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটা কবচ পরিধান করিলেন; সে কবচটার 

সমস্ত অংশই ত্বর্ণমশ্রিত লৌহদ্বার! নিশ্মিত ছিল বলিয়া তাহ! পাটলবর্ণ ও দৃঢ 

ছিল ॥১২॥ 

বিরাটরাজা একটা অভেগ্ বর্দ ধারণ করিলেন; তাহার উপরে স্মূষ্যের 

(১২)--কল্যাণপটলং দৃঢ়ম্--প্র বা ৰ রা ম। 



২৬২ মহাভারতে বিরাট- 

উতসেধে যস্য পদ্মানি শতং সৌগন্ষিকানি চ। 
ববর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভং সূর্য্যদতোহত্যহারয় ॥১৪॥ 
দৃঢ়মায়সগর্ভঞ্চ শ্বেতং বন্ম শতাক্ষিমণ্ড | 
বিরাটন্য স্তো জ্যেষ্ঠ বীরঃ শঙ্ঘোহত্যহারয়ত ॥১৫॥ 

শতশশ্চ তনুত্রাণি যথাস্বঞ্চ মহারথাঃ | 

যো্স্যমানা ব্যনহান্ত দেবরূপাঃ প্রহারিণঃ ॥১৬॥ 

৩ দি ওত ও কল এ করি জ ও ক তে শর ওত ক ৮ এ কত ওত ও 2 ও জর জজ প্ন্চ ও ও কক কক্াকিক জজ ত তি এজ শতক এর ০৩৩৩৭ ৬ক এএন কক এজ এ পঞ্চ অপ জি এ কচ হজ ২৮ জবর ও বক বড ক বব ও বচএড আচ টি এ কচ চির এও ক খাজা ও অজ এজড সেজে ওত এ অঙ্গ তত গুতা বা গজ জাগে ড তত ৪ ও জর এন গর পাচার 

ভারতকৌমুদী 
নয়নাকারপ্রবালানি অস্ত সন্ভীতি তচ্চ, অভেগ্যকল্পম অভেগ্ন্বরূপং কবচম্,় আহরৎ 

ধৃতবান্ ॥১৩। 

উৎসেধ ইতি) যস্ঠ কবচস্য, উৎসেধে উপরিভাগে, শতম্, পন্মানি স্বরণপন্মানি, সৌগন্ধিকানি 
ত্ব্ণকহলারাণি চ আসন্, তাদুশং স্থবর্ণপৃষ্ঠং রজতময়ত্বাৎ সুর্ধ্যাভঞ্চ কবচম্, সুধ্য্দত্তো নাম বীর, 

অভ্যহারয়ৎ ধূতবান্ ॥১৪। 

দু়মিতি। শখ্খে!। নাম বীরঃ বিরাটস্ জ্যোষ্টঃ হৃতঃ, রজতময়ত্বাৎ শ্বেতম্, আয়সং লৌহপট্টং 
গর্ভে যস্ত তত, অতএব দৃঢ়ম্, শতম্ অক্ষীণি নয়নাকারপ্রবালানি অন্য সম্তীতি তচ্চ, বন্ম কবচম্, 

অভ্যহারয়ৎ অধারয়ৎ ॥১৫॥ ৃ 

শতশ ইতি । দেবরূপা দেবব্ৎ স্ুন্দরাঃ, মহারথাশ্চ, শতশঃ, প্রহারিণো যোছ্ধারঃ, 

যোত্ম্তমানাঃ সন্ভঃ, স্থনি শ্বান্তনতিক্রম্যেতি যথাম্বং শ্বানি স্বানি, তঙ্গত্রাণি কবচানি, ব্যনহস্ত 

গাজেঘবন্ত ॥১৬। 

তাক শশী শা িশীশিশীশি শ্পাগিশ "রা পট পাতা পাশপাশি”. ০ পাত এ ৯704 51 9 কা ০ ৪. পা জি? পির লা উপ ৮:৭৭ পিস শা ৮০ পলা ৯ পাতি ০ শত ৯৩ রী হলি তি তি শা শশপনশশ ও 

তুল্য উজ্জ্বল বন্তর হীরকখণ্ড, জলতভ্রমির ন্যায় বতর রৌপ্যচিহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর 
স্বর্ণথণ্ড এবং নয়নাকার বন্ছুতর প্রবাল নিবেশিত ছিল ॥১৩। 

যাহার উপরিভাগে বহুতর স্বর্ণপল্প ও ন্বর্ণসৌগন্ধিক নিবেশিত ছিল, আর 
পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণময় এবং অপর ভাগ রৌপ্যময় বলিয়া নূর্্যের স্তায় উজ্জ্রল ছিল, সেই 
কবচ “ম্ুধ্যদত্ত'-নামক কোন বীর পরিধান করিলেন ॥১৪॥ 

বিরাটরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবীর শঙ্খ শ্বেতবর্ণ একটা দৃঢ় বন্দ পরিধান করিলেন; 
তাহার অভ্যস্তরদেশ লৌহপট্রনিশ্মিত এবং উপরিভাগে নয়নাকার বনুতর প্রবাল 
নিবেশিত ছিল ॥১৫। 

দেবতার স্যায় সুন্দরমুত্তি ও মহারথ শত শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আপন 
আপন বন্ম পরিধান করিলেন ॥১৬। 

(১৬)**তথাস্ত্রাণি মহারথা:--প্র,-"-ঘোররূপাঃ প্রহারিণঃ--ভা|। 
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সুপস্করেু শুপ্রেষু মহত্হ চ মহারথাঃ। 
প্ূথক্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথেঘশ্বানযোজয়ন্ ॥১৭॥ 

ূর্য্যচন্ত্রপ্রতীকাশে রথে দিব্যে হিরগ্ায়ে। 
মহানুভাবে মতস্যস্থ ধ্বজ উচ্ছিশ্রিয়ে তদা ॥১৮।॥ 

তথান্যান্ বিবিধাকারান্ ধ্বজ্ান্ হেমবিভূষিতান্ । 

যথাস্বং ক্ষত্রিয়াঃ শুরা রথেষু সমযোজয়ন্ ॥১৯॥ 
অথ মত্ন্তোহব্রবীদ্রোজা শতানীকং অঘন্যজম্ । 
কঙ্ক-বল্পব-গোপাল। দামগ্রন্থিশ্চ বীধ্যবান্ ॥২০॥ 

ভারঙকৌমুদী 
সুপেতি। মহারথাঃ, শোভনা উপস্বরাঃ চক্রাদীঙ্াপকরণানি যেষাং তেষু, রূজতময়ত্বাৎ 

শুত্রবস্ত্রাবৃতত্বাদ্ধা শুত্রেষু মহত ১ রখেষু, কাঞ্চনসন্গাহান্ ন্র্ণভৃষণান্ অশ্বান্, পৃথক পৃথক্ 

অযোজয়ন্ ॥১৭॥ 

সুর্ধ্যেতি । তা, স্য্যচন্দ্রপ্রতী কাশে তদ্বুজ্জলে, হিরণায়ে হ্বর্ণময়ে, দিবো উত্তমে, মংশ্বান্ত 

মত্শ্ঠরাজশ্ত রথে, মহান্ অন্ভাবং প্রভাব ওঁজ্দ্ল)ং যস্ত স তাদৃশঃ, কশ্চিৎ ধবজঃ, উচ্ছিত্রিয়ে 

ভূত্যেরুত্তোলিত: ॥১৮॥ 

তথেতি। তথ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া:, স্বান্ স্বাননতিক্রম্যেতি যথাস্বং স্বেযু স্বেঘিত্যথঃ রথেষুং অন্যান্ 
বিবিধাকারান্ হেমবিভূধিতান্ ধ্বজান্ সমযোজয়ন্ ॥১০। 

ভারতভাবদীপ;ঃ 

পল্পং বা, বিন্দুঃ শুম্সচক্রম, অক্ষি নেত্রাকারং চক্রম্ ॥১৩॥ উতসেধে উচ্ছায়ে স্পূর্ণে বিস্তারে, - 

কহলারজাতীয়ানি শতং পল্মানি পঙক্যা নিবিষ্কানি এবং বিশালমিত্যর্থঃ ॥১৪---১৬॥ অভ্য- 

নহান্তেতি পাঠে সন্ধিরা্ঃ | স্যপস্করেবু শোভনরথাঙ্গেবু ॥১৭--১৮॥ উচ্ছিশ্রিয়ে উচ্িতে।- 

তৎপরে মহারথগণ সুন্দর সুন্দর উপকর্ণ-(আসবাব-) যুক্ত ও শুভ্রবর্ণ বিশাল 

বিশাল রথে সুবর্ণভূষিত অশ্ব সকল পৃথক্ পৃথকৃভাবে সংযুক্ত করিলেন ॥১৭॥ 

তখন ভৃত্যের! বিরাটরাজার চন্দ্র-ন্ূধ্য-তুল্য উজ্জল ও দিব্য স্বর্ণময় রথে অত্যুজ্জল 

একটা! ধ্বজ উঠাইয়া দিল ॥১৮॥ 

এবং বীর হ্ষত্রিয়ের আপন আপন রথে অন্য নানাবিধ ন্বর্ণভূষিত ধ্বঙসকল 

সংযুক্ত করিলেন ॥১৯॥ 
তাহার পর বিরাটরাজা আপন কনিষ্ঠভ্রাতা শতানীককে বলিলেন--“শতানীক | 

কঙ্ক, বল্পব, তত্তিপাল ও গ্রস্থিক-_ইহারাও বলবান্ পুরুষ ॥২'॥ 

(১৭) অয়স্কীরেষু শুভ্রেযু সহশ্রঞ্চ মহা 4থাঃ***ভ]। (১৮)"*'উচ্ছিয়তে তদা।-ভ1। (১৯) 

অথান্তান্--বা বরা ম ভা। £ 



২৬৪ মহাভারতে ্ বিরাট- 

যুধ্যেযুরিতি মে বুদ্ধিবর্ততে নাত্র সংশয়ঃ | 

এতেষামপি দীয়ন্তাং রথ! ধ্বজপতাকিনঃ ॥২১॥ 

কবচানি বিচিত্রা দৃঢ়ানি চ মবদুনি চ। 
প্রতিমুগ্চজ্ত গাত্রেষু দীয়ন্তামায়ুধানি চ ॥২২॥ 

বারাঙ্গরূপাঃ পুরুষ! নাগরাজকরোপমাঃ। 

নেমে জাতু ন যুধ্যেরম্নিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥২৩॥ 

এতচ্ছত্বা তু নৃপতের্বাক্যং ত্বরিতমানলঃ | 
শতানীকন্ত পারেভ্যো রথান্ রাজন্! সমাদিশত ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

অথেতি। অথ মৎন্তে। বিরাটে। রাজা, জঘন্তাজং কনিষ্ঠং ভ্রাতরং শতানীকমব্রবীৎ। কঙ্ধে। 

যুধিষ্ঠির: বল্পবো ভীমঃ গোপালঃ সহদেবঃ, এতে বীধ্যবস্তঃ ) দামগ্রস্থগ্রস্থিকো নকুলশ্চ বীধ্যবান্। 

দামগ্রস্থিরিতি বিরাটকৃতং নাম, পূর্ব গ্রস্থিকনাম় এবোক্ত্বাৎ ॥২০॥ 

যুধ্যেযুরিতি | যুধ্যেযুঃ কঙ্কাদয়োহপি যোদ্ধ,ং শরু,ফু:, ইতি মে বুদ্ধিনিশ্চয়ো বর্ততে, কিন্তৃত্র 
সংশয়ে। নাস্তি। অতএব এতেষামপি ধবজপতাকিনে। রথ! দীয়ন্তাম্ ॥২১॥ 

কবচানীতি। এতেহুপি গাত্রেধু বিচিত্রা, দানি, অথচ মৃদূনি মৃদুত্বাৎ স্বখধাধ্যাণি কব্চানি, 

গ্রতিমুঞ্চন্ত পরিদধতু ; আফুধানি চৈতেধাং দীয়স্তাম্ ॥২২॥ 

বীরেতি। বীরাণামিব অঙ্গানি বপাণি চ যেধাং তে, তথা নাগরাজানাং হস্তিশ্রেষ্ঠ।নাং করাঃ 

শু উপম। বাহুনাং সাদৃশ্স্থানানি যেধাং তে হস্তীন্তুশুগ্ডাতুল্যহস্তা ইত্যর্থঃ, ইমে পুকুষা ন যুধ্যেরন্, 

ইতি যতিঃ মে ময় জাতু কদাচিদ্রপি ন ধীয়তে ন ধাধ্যতে ॥২৩॥ 

এতদ্দিতি। হে রাজন্! নৃপতেবিরাটশ্য এতদ্বাক্যং শ্রত্বা তু শতানীকত্তবরিতমানস: 
সন্, রাজ্জে যুধিষ্টিরায়, ভীমায়, নকুলায় চ, সহদেবায় চ, এভ্যঃ পাথেভ্যঃ পাগ্ুবেভ্যঃ, রথান্ 

সুতরাং ইহারাও যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন, এইরূপই আমার ধারণ। হইতেছে 
এবং এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; অতএব ইহাদিগকেও ধ্বজ-পতাকা -যুক্ত 
চারিখানা রথ দাও ॥২১॥ 

আর ইহারাও আপন গাত্রে দৃঢ়, অথচ কোমল ও বিচিত্র কবচ পরিধান করুন 
এবং ইহাদিগকেও অস্ত্র দাও ॥২২। 

বারের তুল্যই ইহাদের অঙ্গ ও আকৃতি এবং বান্থগুলিও টি শুণ্ডের 
তুল্য ; সুতরাং ইহারা যে যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, এরূপ ধারণা আমি কখনও 
করি না” ॥২৩। 

রাজা! বিরাটরাজার এই কথা শুনিয়া শতানীক ত্বরিতচিত্ত হইয়া যুধিষ্টির, 
(২৩) বরাঙ্গরূপাঃ পুরুষা নাগরাজবরোপমাঃ। ত ইমে জাতু যুধ্যেযুরিতি মে বর্ডতে 

মতিঃ ॥--ভা। * 
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সহদেবায় রাজ্জে চ ভীমায় নকুলায় চ। 

তে প্রষ্টাস্ততঃ সর্ষে রাজভক্তিপুরস্কতাঃ ॥২৫॥ (যুখ্মকম্) 
নিদ্দিষ্টা নরদেবেন রথেহ্শ্বানযোজয়ন্। 
কবচানি বিচিত্রাণি মৃদূনি সুদৃঢ়ানি চ ॥২৬॥ 
বিরাটঃ প্রার্দিশদ্যানি তেষামক্রিষ্টকারিণাম্। 

তান্যামুচ্য শরীরেষু দংশিতান্তে পরন্তপাঃ ॥২৭॥ ( যুগ্মকম্, 

রথান্ হয়েঃ স্ুসম্পন্ানাস্থায় চ নরোভ্তমাঃ 
নির্যযুমুদিতাঃ পার্থাঃ শত্রসংঘাতমদ্দিনঃ ॥২৮॥ 

তরম্থিনশ্ছন্নরূপাঃ সব্বে যুদ্ধবিশারদা2। 

রথান্ হেমপরিচ্ছন্নানাস্থায় চ মহারথাঃ ॥২৯॥ বদল হিরা 

দ্াতুং ভূত্যান্ সমাদিশৎ। ততঃ, গাঁজভক্তিযু পুরস্কতা পোকৈপগ্রগণিতান। তে সর্বেধ পাবা? 

প্রশথষ্ঠী অভবন্ ॥২৪ _-২৫। 

'নদ্দিষ্টা ইতি । নরদেবেন রাজ্ঞ। বিরাটেন, নিরিষ্টা যুদ্ধগমণায় শিদ্ধারিতাঃ পরস্তপান্ডে 

পাণ্ডবাঃ, রথেষু অস্বান অযোজয়ন। ৩থা বিরাট, অগনিষ্টকারিণাং তেখাং পাণুবানামথে, 

যানি প্রাদিশৎ্, তালি বিচিন্রাণি মুনি সদু্টানি ৮ কবগানি, শরীরেযু, আঘুচ্য পরিধায়, 

দংশিতাঃ সন্ুদ্ধ৷ অভবন্িতি শেখ: ॥২৬--২৭॥ 

রথানিতি । শক্রসংঘাতমন্দিনঃ শক্রসমৃহবিজয়িণঃ নরোতমাং পাথাঃ পাওবাঠ হমৈরশৈত, 

সথসম্পন্নান্ সুসংযুক্তান্ রথান্, আস্থায় আরুহ, মুধিতাঃ সম্ভেো। নিযধুঃ ॥২০॥ 

ভীম, নকুল ও সহদেধকে রথ দিবার জন্য ভূত্যগণকে আদেশ করিলেন । তাহার 

পর রাজভস্তশ্রেষ্ঠ পাগুবেরা সকলেই আনন্দিত হইলেন ॥২৪__-২৫॥ 

পরে পরস্তপ পাগুবগণ বিরাটরাজার নির্দেশ অনুসারে রথে অশ্বযোজনা 

করিলেন এবং বিরাটরাজা তাহাদিগকে যেগুলি দিবার জগ্ত আদেশ করিয়াছিলেন, 

সেই মৃতু অথচ সুদৃঢ় কবচগুল অকরিষ্টকারী পাগুবেরা শরীরে পরিধান করিয়া 

সুসজ্জিত হইলেন ॥২৬--২৭॥ 
তাহার পর শক্রসমূহবিজয়ী নরশ্রেষ্ঠ পাগুবেরা অশ্বসংযুদ্ত রথে আরোহণ করিয়া 

আনন্দিত হইয়। রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥২৮॥ 

7 (২৫)-৮তান্ প্রহষ্টাতস্ততঃ স্তাঃবা ব রা মতান্ প্রহষ্টাংস্তত: শুরাং-_ভা। 

(২৬)--রথান্ শীত্রমযোজয়ন্-__বা ব রা ম ভা»-"মপূনি 5 দৃচানি চ-রা ম ভা। (২৭) 

,**তান্তমুঞচন্-..দংশিনঃ-ভা। (২৮) পূর্বার্ধাৎ্। পরম “বিরাটেন সমার্দিষ্টা অথাত্র রথ- 

সত্বমাঃ। ক্ষরত্ত ইব নাগেন্দ্রা গর্জস্ত ইব তোয়দাঃ॥ ইত্যধিকঃ লোক প্র |" শরসতখ- 

বিমদ্দিনঃ__বা ব....শক্রসংঘাবমদ্দিনঃ_রা ম। (২৯/ খিতীয়ার্ং ভা নান্তি । 

বিরাঁট-৩৪ (১২) র্ 



২৬৬ মহাভারতে বিরাট- 

বিরাটমন্য়ুঃ পশ্চা সহিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ। 
চত্বারো৷ ভ্রাতরঃ শূরাঃ পাণগুবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ॥৩০। (যুগ্মকম্) 
ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গাঃ প্রভিম্নকরটামুখাঃ। 
ক্ষরন্ত ইব জীমূতাঃ ন্থদস্তাঃ হষ্রিহায়নাঃ ॥৩১॥ 
আরূঢা যুদ্ধকূশ লৈঃ শিক্ষিতা হস্তিসাদিভিঃ | 

রাজানম্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলস্ত ইব পর্ববতাঃ ॥৩২॥ (যুগ্মকম্) 
বিশারদানাং যুখ্যানাং হুষ্টানাঞ্চানুযায়িনাম্। 
অক্টো রথসহআ্াণি দশ নাগশতানি চ। 
ষণ্টিশ্চাশ্বসহআণি মণ্ন্ানামভিনির্ধযুঃ ॥৩৩। 

শি পিপি সপ ও জপ পা লিপি ০ বশত পকিএপএ৬৬৮৯জত শপ কস সএএততশিসজ পক কসীএ এক এএ শি ত৯ সাত ৯ তি শি কপ সপ ক পশ পিজ্ পত পক খ জ্াপজঞ্একজ্ঞ তপকজ পভ গখ কত ৬ কজন শ ও জজ ৩৩ ০৮ ক গজ এ ৬ক ৮৬ এত জপ জ ৩ আন সওজ অপ ও এব জচ শব এড ও ও, ও ও ও ও জজ ওঠ বি 

তর ইতি। তরম্বিনো বলবস্তঃ, যুদ্ধবিশারদা:, সত্যবিক্রমাঃ, শুরাঃ, মহারথাঃ, কুরু- 

পুঙ্গবাঃ কৌরবশ্রেষ্ঠাঃ, ছন্রূপাশ্ছন্বেশেনাবৃতন্বরূপাশ্চ পাগুবাঃ, হেমপনিচ্ছন্নান্ হ্বর্ণমালাবৃতান্ 
রথান্, আস্থায় আরুহ চ, চত্বারে| ভ্রাতরঃ সর্ব এব, সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সঃ, পশ্চাৎ সৈম্ত- 

পৃষ্ঠভাগে, বিরাটং রাজানম্, অন্বমুঃ অন্বগচ্ছন্ ॥২৯--৩০। 

ভীমা ইতি। কিঞ্চ ভীম ₹ ভয়ঙ্করাঃ, প্রতিঙ্গানি মদজলল্রাবীণি করটামুখানি গণ্ডো- 

পরিভাগা যেষাং তে, অতএব ক্ষরস্তে। বারীনি বরবস্তঃ, জীমৃতা। মেঘা ইব স্থিতাঃ, শোভনো 
দস্তৌ যেষাং তে ম্ুদস্তাঃ, বন্টিহায়নাঃ যষ্টিবর্ষব়স্কাঃ, অতএব যুবানঃ হস্তিনাং যষ্টিবর্ষ এব 

যৌবনাদিত্যাশয়ঃ, যুদ্ধকুশলৈ: হস্তিসাদিভিঃ হস্ত্যারোহিভিঃ আব্ঢ়াঃ শিক্ষিতাশ্চ মত্তমাতঙ্গাঃ চলস্তঃ 

পর্ববতা ইব পশ্চাৎ সৈম্যপৃষ্ঠটদেশে, রাজানম্, অস্বযূঃ অন্বগচ্ছন্ “কাকেভগণ্ডো করটো” ইত্যমরঃ। 
সত্বঞধার্যমূ ॥৩ ॥৩১--৩২॥ 

.. ৩ৎপরে | বলবান, যুদ্ধবিশারদ, যথার্থবিক্রমশালী, বীর, মহারথ, কৌরবশ্রেষ্ঠ 

ও ছদ্মুবেশী পাগুবেরা চারি ভ্রাতা ন্বর্ণমালাবৃত চারিখানা রথে আরোহণ করিয়। 

সকলে মিলিত হইয়া সৈশ্তের পৃষ্ঠভাগে বিরাটরাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলেন ॥২৯-_-৩০॥ 

যুদ্ধনিপুণ আরোহীরা আরোহণ করিলে, সুন্দর দস্তযুগলশালী, যষ্ঠিবর্ধ- 
বয়স্ক, সুশিক্ষিত ও ভয়ঙ্কর মৃত্ডি মন্তহস্তিগণ গমনশীল পর্ববতসমূহের ন্যায় সৈশ্তের 
পশ্চান্তাগে রাজার পিছনে চলিতে লাগিল। তৎকালে সেই হস্তিসমূহের গণ্ড 
হইতে মদজল পড়িতে থাকায় সেগুলিকে বর্ধাকারী মেঘসমূহের স্ঠায় দেখা যাইতে 
থাকিল ॥৩১-_-৩২॥ 

(৩১)**ক্ষরস্ত ইব নাগেন্্াঃ_বা ব,*ক্ষরস্তশ্ৈব নাগেন্ছাঃরা ষ,পহথদাস্তাঃ ভা। 

(৩২)-"শিক্ষিতৈ: প্র ভা। (৩৩) বিশারদানাং বন্যানাং ধৃষ্টানাঞ্চ-_ভা,..'হষ্টানাং চারুজীবি- 
নাম-রা ম। * 



পর্ববণি উনভ্রিংশোহ্ধ্যায়ং | ২৬৭ 

 তদ্দনীকং বিরাটন্ শুশুভে ভরতর্ষভ ! | 
তপ্রয়াতং তদা রাজন্ ! নিনীষত্তদ্গবাং পদম্ ॥৩3। 

তদ্বলাগ্র্যং বিরাটস্থ সংপ্রস্থিতমশোভত | 

দৃঢাযুধজনাকীর্ণং গ্জাশ্বরথসম্ুলম্ ॥৩৫॥ 

ইতি শ্মহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ক্ষণি 

গোহএণে দক্ষিণগোগ্রহে মণস্তারাজরণোদ্যোগে উনত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

ভারতকৌমুদী 
বিশেতি ৷ বিশারদানাং যুদ্ধনিপুণানাম্, মুখ্যানাং প্রধানানাম, হষ্টানাঞ্চ, অনুযায়িনাং 

মতস্তানাৎ মত্শ্যাদেশীয়সৈন্যানাম, অন্টৌ রথসহন্রাণি, দশ নাগানাং হস্তিনাং শতানি চ, বষ্টিঃ 

অশ্বসহন্রাণি চ, নগরাদভিনিষযুঃ । ফট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥৩৩। 

তদিতি। হে ভরতর্ষভ রাজন্! বিরাটশ্য ৩ অনীকং সৈন্যং কর্তু, তা গবাং তৎ পদং 

স্থানম্, নিনীষৎ নেতুং গ্রহী তৃমধিকর্তৃমিচ্ছৎ সৎ, সম্প্রয়াতং চলিতম্ ॥৩৪॥ 

তদিতি। দৃঢ়ানি আমুধানি যেষাং তৈস্তাদুশৈজনৈরাকীর্ণম, গজৈরশৈ এখৈশ্চ সঙ্কুলং ব্যাধম্। 
বিরাটশ্ঠ, তথ বলাগ্র্যং সৈন্যশেষ্ঠম্, সংগ্রস্থিতং সৎ অশোভত ॥৩৫॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূধণ-শ্রহ খিদা সসিদ্ধাস্ত বাগীশতট্র|চাধ্য বিরচিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকোৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

উনভ্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥*। 

সা তিজ৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
ইভূৎ ॥১৯_-২*। গোপালল্তস্তিপালাখ্য:, দাযগ্রস্থিরশ্থপালঃ ॥২১--৩৭॥ গ্রভিঙ্নকরটামুখাঃ । 

“কাকেভগণ্ডো করটো” ইত্যমরঃ ॥৩১--৩৪॥ নিবীক্ষত্তং নিরীক্ষমণম্, পুংলিঙ্গমাধম ॥৩৫॥ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনজিংশোহধ্যায়ঃ ॥ »৯। 

যুদ্ধবিণারদ, প্রধান ও আনন্দিতচিত্ত অনুগামী মংস্থাদেশীয় সৈম্তের আট হাজার 
রথ, এক হাজার হাতী এবং ষাট হাজার অশ্ব নির্গত হইল ॥৩৩। 

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! বিরাটরাজার সেই সৈম্ত তখন সুশন্মাধিকৃত সেই গোষ্ট 
পুনরায় অধিকার করিবার জন্ প্রস্থান করিল ॥৩৪॥ 

ক্রমে দৃঢাস্ত্রধারী লোকে পরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকুল বিরাটরাজার 

সেই সৈম্তশ্রেষ্ঠ চলিতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৩৫॥ 

(৩৪ ...নিরীক্ষন্তং গবাং পদম্-বা ব ঝা ম,***সম্য়ান্তম-"-নিরীক্ষস্তম--ভা 
* “-*একত্রিশোহধ্যায়১--প্র বাবরাম। 



ব্রিংশোহধ্যায়ঃ | 
০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

নির্ায় নগরাচ্ছ,রা ব্যুঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ | 
ত্রিগর্তানম্পৃশন্ মতস্তাঃ সু্যে পরিণতে সতি ॥১॥ 
তে ত্রিগর্তাশ্চ মস্যাশ্চ সংরকধা যুদ্ধতুম্মদাঃ | 

অন্যোন্যমভিগর্জন্তেো। গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ ॥২॥ 

ভীমাশ্চ মভ্তমাতঙ্গাস্তোমরাহ্থশেনোদিতা2 | 

গ্রামণীয়ৈঃ সমারূঢাঃ কুশলৈহস্তিসাদিভিঃ ॥৩। 
তেষাং প সমরো! ঘোরস্তমুলো৷ লোমহধণঃ ৷ 

ন্বতাং পরস্পরং রাজন্! যমরাষ্ট্রবিবদ্ধনঃ ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 

নির্ধায়েতি। প্রহারিণঃ শ্রহারং করিব্যস্তঃ, মত্ল্ত। মত্গ্তদেশীয়াঃ শুরাঃ, নগরাৎ্, নিধায় 

নির্গত্য, বুঢ়ং ব্ুহভাবেন সন্গিবেশিতম্ অনীকং সৈম্যং যেস্তে তাদৃশাঃ সন্তঃ, স্ধ্যে পরিণতে 

বৃদ্ধে সতি দিবাপঞ্চমযামাঞ্ছে ইত্যর্থঃ, ত্রিগর্তান্, অস্পৃশন্ প্রাপ্র-্বন্ ॥১। 

ত ইতি। গোষু গুদ্ধা সাকাজ্ষা হরণাভিলাষিণো রক্ষণাভিলাধিণশ্চেত্যর্থঃ মহাবলা 

যুদ্ধহু'্মদাঃ সংরন্ধাঃ ক্রুদ্ধাশ্চ, তে ত্রিগর্তাশ্চ মৎ্স্টাশ্চ বীরাঃ, অভিগঞ্জন্তঃ অন্যোন্তৎ মিলিতা 

ইতি শেষঃ ॥২॥ 

ভীমা ইতি। কুশলৈযুদ্ধনিপুণৈঃ, হস্তিসাদিভিহক্তযারোহিভি:, গ্রামণীয়ৈঃ শ্রেষ্টেবীরৈঃ, 
“গ্রামণীনীপিতে পুংসি শ্রেষ্টে গ্রামাধিপে জ্রিযু” ইত্যমরঃ, সমার্ঢাঃ, ভীমা মত্রমাতঙ্গাশ্চ, 

তোমরৈরঙ্কুশৈশ্চ নোদিতাশ্চালিতাঃ সন্তঃ, অন্যোন্ং মিলিতাঃ ॥৩॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- প্রহারাী মৎস্যদেশীয় বীরের। বিরাটের রাজধানী হইতে 

নির্গত হইয়া বুহ রচনা করিয়া, স্ু্য মধ্যাহ্ুকাল অতিক্রম করিলে ত্রিগর্তসৈম্তদিগকে 

প্রাপ্ত হইল ॥১॥ 

ক্রুদ্ধ, যুদ্ধহুদ্ধর্, মহাবল ও গোগ্রহণাভিলাষী সেই ত্রিগর্তসৈম্ত ও মৎস্তাসৈন্তেরা 
গঙ্জন করিতে থাকিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইল ॥২॥ 

যুদ্ধনিপুণ হস্ত্যারোহী প্রধান বীরগণ আরোহণ করিয়া তোমর ও অস্কুশদ্বার৷ 
সথ্ালিত করিলে, ভয়ঙ্কর মত্তহস্তীগুলিও পরস্পর মিলিত হইল ॥৫॥ 

(৩). তোমরাহ্ছুশচোদিতাঃ_ প্র | (৪) তেষাং সমাগমো ঘোরঃ--বা ব রা ম ভা১-*ক্তাং 
পরম্পরো ঘোরঃ-_ভা। ৃ 
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দেবাস্থরসমে৷ রাজন্নাসীহ সূর্য্যেবলম্বতি | 
পদাতিরথনাগেন্দ্র-হয়ারোহবলৌঘবান্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্; 
অন্যোহ্যমভ্যাপততাং নিত্বতাঞ্চেতরেতরম্। 

উদতিষ্ঠদ্রেজো৷ ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। 
পক্ষিণশ্চাপতন্ ভূমৌ সৈন্যেন রজসা বৃতাঃ ॥৬॥ 
ইযুভিব্যতিসর্পতিরাদিত্যোইস্তরধীয়ত | 
থগ্যোতৈরিব সংযুক্তমন্তরিক্ষং ব্যরাজত ॥৭॥ 

আপস, এ ভা রান ও রক কাজ জে উজার রা নত একজে ক গত জজ ও মিলিত ভওলততত 

ভারতকৌমুদী 
তেষামিতি। হে রাজন্ হ্ুর্ধযে অবলম্বতি অবলম্বমানে সতি অপরাহ্কাল ইতার্থঃ, 

পদাতয়স্চ রথনাগেন্জহয়ারোহাশ্চ তত্রদ্রপা ইতি তাৎ্পধ্যং বলৌঘা: সৈম্যসমৃহা অন্ত সম্তীতি 
স তথোক্তঃ, অতএব দেবান্থরসম:, রাজন শোভমানঃ, পরম্পর্রৎ স্বতাং বিনাশয়তাম্, তেধাং 

ত্রিগর্ভানাং মৎ্শ্যানাঞ্চ, স সমরঃ, ঘোরঃ, তুমূলঃ, লোমহুর্ণণ:, যমবাষ্টবিবদ্ধনঃ মৃতানাং প্রেরণেন 
যমরাজ্যবৃদ্ধিকরশ্চ আসীৎ ॥৪-_-৫॥ 

অন্যোস্যমিতি । অন্যোন্ম্, অভ্যাপততাম্ অভিধাবনাম্, ইতরেতরং পরম্পরম, নিক্তাং 
প্রহরতাঞ্চ বীরাণাম্, পদসংঘর্ষেণেতি শেষঃ, ভৌমৎ ভূমিসন্বন্ধি, বুজে! ধূলিং, উদতিঠৎ ; তেন 

চ কিঞ্ন বস্ত ন প্রাজ্ঞায়ত। সৈম্যানামিদ্মিতি সৈন্য তেন সৈন্যোথাপিতেন রজসা, বুতাঃ 

পক্ষিণম্চ, ভূমৌ অপতন্। ফট্পাদোহয়ং প্লোক: /৬ঃ 
ভারতভাব্দী-পঃ 

নির্ধায়েতি । নির্ধায় নিত্য, অস্পৃশন্ প্রাপ্তবন্ঃ, পরিণত পঞ্চধা বিভকস্টাহশ্চতুরথভাগং 

প্রাপ্তে ॥১-২॥ গ্রামণীয়ৈঃ রাজকীয়: পগ্রামণার্নাপিতে প্ুংসি রিধ্যক্ষেছধিপেহপি চ” ইতি 

নানার্থঃ ॥৩॥ সমাগম: সংগ্রাম: 18৪॥ অবলগ্তি অবরোহতি 1৫--৬ সৈন্তেন সেনোখেন ॥৭॥ 

রাজা! স্ধ্য (আকাশের পশ্চিমদিকে) ঝুলিয়া পড়িলে, পরস্পর আঘা৬- 

কারী সেই ত্রিগর্তসৈন্ত ও মৎস্থসৈন্টের সেই যুদ্ধ, দেবানুরযুদ্ধেরই তুল্য ভয়ঙ্কর, তুমুল, 
লোমহর্ধণ ও যমরাজ্যের বুদ্ধিজ্নক হইয়া! উঠিল । কারণ, সেই উভয় সৈন্যের মধ্যেই 

পদাতি, রথারোহী, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈম্াসমূহ ছিল ॥৪--৫॥ 
বীরগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল এবং পরস্পর 

পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিল। তখন তাহাদের পদসংঘর্ষে ভূমি হইতে 

ধূলি উঠিল; তাহাতে কোন বস্বই জানা যাইতে লাগিল না এবং সৈম্তগণের 

পদসংঘর্ষে উশ্বিত ধুলিদ্বারা আবৃত হওয়ায় পক্ষীগুলিও ভূভলে পতিত হইতে 
লাগিল ॥৬॥ 

(৫)-""স্র্ধ্যে বিলম্বতি--বা ভা। (৬)-"রজসা তরসা বৃতাঃ-ভা। (৭)"*অন্তরিক্ষং 

বিরাজতে-_ভা। ৫ 



২৭০ মহাভারতে বিরাট- 

রুঝ্বপৃষ্ঠানি চাপানি ব্যতিষক্তানি ধঙ্ষিনাম্। 
পততাং লোকবীরাণাং সব্যদক্ষিণমস্ততাম্ ॥৮॥ 

রথা রখৈঃ সমাজগ্ম,ঃ পাদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ | 
সাদিভিঃ সাদিনশ্চাপি গজৈশ্চাপি মহাগজঃ 1৯ 
অসিভিঃ পটিশৈঃ প্রাসৈঃ শক্তিভিস্তোমবৈরপি | 
সংরক্বাঃ সমরে রাজন! নিজব্র রিতরেতবম্ ॥১০। 
নিদ্বস্তঃ সমরেহন্যোন্যং শুরাঃ পরিঘবাহবঃ | 

ন শেকুরতিসংরব্ধান্ শুরান্ কর্তং পরাজুখান্ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইযুভিরিতি । আদিত্য:, বাতিসপত্তিঃ ইতস্ততে৷ ধাবস্তিঃ, ইফুভির্বাণৈঃ, অস্তরধীয়ত ইব, 

আবৃতত্বাদিত্যাশয়: | অস্তরিক্ষঞ্ণ খন্যোতৈঃ সংযুক্তমিব সৎ ব্যরাজত, ইব.ণামৌজ্জল্যাৎ ॥৭॥ 
রুক্সেতি। পততাং পরম্পরমভিধাবতাম্, সব্যদক্ষিণং বাধদক্ষিণং যথা স্ডান্তথা, অশ্যতাং 

বাণান্ ক্ষিপতাম্, ধন্থিনাং লোকবীরাণাম্, কুল্পপৃষ্ঠানি পৃষ্ঠেযু শ্ব্ণখচিতানি, চাপানি ধনৃংষি, 
ব্যতিষক্তানি উভয়োরেব হস্তয়োঃ সংসক্তানি আসন্ ॥৮। 

রথা ইতি। বথা রখৈঃ সহ, পদাতয়শ্চ পাদাতৈ: পদাতিসমূহৈঃ সহ, সািনঃ অশ্বারো হিণশ্চ 

সার্দিভিঃ অশ্থারোহিভিঃ সহ, মহাগজা অপি চ গজৈঃ সহ সমাজগ্ম,: ॥৯1 
অসিভিরিতি। হে রাঁজন্! সংরন্ধাঃ ক্রুদ্ধ! বীরাঃ, সমরে, অনিভিঃ পড্িশৈঃ প্রাসৈঃ 

শক্তিভিঃ তোমরৈরপি চ, ইতরেতরং পরস্পরম্, নিজদ্ন, নিহতবন্তঃ ॥১০। 

নিক্মস্ত ইতি। পরিঘা মুদ্গর] ইব ধাহবো৷ যেষাং তে তাদৃশাঃ শুরাঃ সমরে অন্যোন্যৎ নিষ্রস্তঃ 
প্রহরস্তোহপি, অতিস-রন্ধান্ অতিক্রুদ্ধান্ শুরান্ পরাজুখান্ কর্ত,ং ন শেকুঃ ॥১১॥ 

পর 

বাণসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকায় ন্ূধ্য যেন অস্তহিত হইলেন এবং 
আকাশটা যেন খগ্ভোত-(জোনাকিপোকা-) সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে 
লাগিল ॥৭॥ 

ধন্ুদ্ধারী বীরগণ পরস্পর ধাবিত হইয়া বামহস্ত ও দক্ষিণহস্তে বাণক্ষেপ্ করিতে 

লাগিলে, তাহাদের স্বর্ণথচিত ধনুগুলি দুই হস্তেই যাইতে লাগিল ॥৮॥ 

রথ রথের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং 

হস্তী হস্তীর সহিত মিলিত হইল ॥৯। 

রাজা ! ক্রমে ক্রুদ্ধ বীরগণ যুদ্ধে অসি, প্রিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমরদ্ার৷ 
পরস্পর.সংহার করিতে লাগিল ॥১০॥ 

(৮)-*"যততাং লোকবীরাণাম-_ভ।। (৯).পদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ--ভ1। (১৯) 
অতিসংরন্ধাঃ-_প্র বাব রা ম। 
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দফ্টোত্তরোষ্ঠং স্ুনসং ক৯গ্রকেশমলম্তম্। 
অদৃশ্যত রজোধ্বস্তং শিরশ্ছিন্নং সকুগ্ডলম্ 1১২1 
অদৃশ্থান্ত চ গাত্রাণি শরৈশ্ছিম্নানি ভাগশ | 
শালব্বন্ধনিকাশানি ক্ষত্রিয়াণাং মহামুধে ॥১৩॥ 

নাগভোগনিকাশৈশ্চ বাহুভিশ্ন্দনোক্ষিতৈঃ | 
আস্তীর্ণা বন্ধা তত্র শিরোভিশ্চ সকুগুলৈঃ ॥১৪।॥ 

রখিনাং রথিভিশ্চাত্র সংপ্রহারোহভ্যবর্তত | 

সাদিনাং সাদিভিশ্চৈৰ পদাতীনাং পদাতিভিঃ ॥ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
নিষ্বস্ত ইতি । পরিঘা মুদগর] ইব বাহবো! যেষাং তে তাদুশাঃ শৃরাঃ, সমবে অগ্যোন্যাং নিক্স্ত: 

প্রহরস্তোহপি, অতিসংরন্ধান্ অতিত্রুদ্ধান্ শুরান্ পরাজ্ুখান্ কর্ত,ং ন শেকুঃ ॥১১। 

দষ্টেতি | দগ্টঃ তদানীমপি দস্তৈঃ কৃতদংশন উত্তবৌটে। যেন তত, শোভনা নাসা যন্ত তৎ 

সথনসম্, কনপ্তা বিন্যস্তসীমস্তাঃ কেশ! যস্য তত, কিরীটেনালঙ্কতং সকুগুলঞ্চ ছিন্তং শিরঃ রসি ধুলো 
ধবস্তং পতিতম্ অদৃশ্যত ॥১২। 

অদৃশ্যস্তেতি। মহামুধে তম্মিন্ মহাযুদ্ধে, শরৈঃ, ভাগশে। ভাগে ভাগে ছিন্নানি শালস্বদ্ধ- 

নিকাশানি শালবৃক্ষন্বদ্ধদেশতুল্যানি, ক্ষত্রিয়াণাং গাআণি চ অনৃশান্ক ॥১৪। 

নাগেতি। নাগভোগনিকাশৈঃ সর্পশরীরতুলো, *নোগঃ সুখে স্ক্যাদিততাবহেশ্চ ফণকায়য়ো:” 
ইত্যমরঃ, চন্দনোক্ষিতৈর্বাহুভিশ্চ কুগুলৈ: শিরোভিশ্চ তত্র বসৃধা আস্তীর্ণা ॥১৪। 

রধিনামিতি । অত্র যুদ্ধে, রথিভিঃ সহ রখিনাম, সাদিভিঃ গজাশ্বাবোহিভিঃ সহ সাদিনাং 

গজাশ্বারোহিণাম্, পদাতিভিঃ সহ পদাতীনাম্, সম্প্রহার আঘাত: অভ্যবর্থত ॥১৫। 

পরিঘতুল্য-বান্ুশালী বীরেরা যুদ্ধে পরস্পর আঘাত করিতে থাকিয়াও অত্যন্ত 

ক্রুদ্ধ বিপক্ষ বীরদিগকে পরাজ্ম,খ করিতে সমর্থ হইতে লাগিল না ॥১১। 
ক্রমে দেখা গেল-_কিরীট-কুগুলভূষিত ছিন্ন মস্তক সকল ধুলিতে পতিত 

হইয়াছে ; তখনও সেগুলির ওষ্ঠ দষ্ট রহিয়াছে, শুন্দর নাসিক শোভা পাইতেছে 
এবং কেশে সীমন্ত বিন্যস্ত রহিয়াছে ॥১২॥ 

আরও দেখা গেল-_সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের অঙ্গ সকল বাণদ্বারা ভাগে ভাগে 
ছিন্ন হইয়া! শালবুক্ষের স্কন্ধদেশের ম্যায় রহিয়াছে ॥১৩। 

ক্রমে বীরগণের চন্দনপিক্ত ও সর্পশরীরভুল্য বাহু এবং কুগ্ডলশোভিত মস্তক 

দ্বারা সেই সমরভূমি আবৃত হইয়া উঠিল ॥১৭। 

0১২) কতোত্রোষং হুনসং ত্তকেশম্-_বা ৰ রা. রা. কৃত্বোররোঠ' স্থনসং কনগ্ুকেশম _ম, 
কসপ্তোত্ত ষ্টং হুনলং কগ্রকেশম-ভ1। (১৩) অনুষ্কংস্ত-বা বরা ম, আনৃশ্ন্তাত্র ভা 

(১৪)...নিকাশৈষ্ত -ভ1। (১৫).*"সাঞিতিঃ সাদিনাঞচাপি প্র | 



২৭২ মহাভারতে বিরাট- 

উপাশাম্যদ্রজে৷ ভৌমং রুধিরে প্রসর্পত1। 
কশ্মালধ্চাবিশদ্ঘোরং নির্মধ্যাদমবর্তত ॥১৬॥ 
উপাবিশন্ গরুত্মস্তঃ শরৈর্গাঢং প্রবেজিতাঃ | 
অভ্রিক্ষে গতির্ষেষাং দর্শনঞ্চ ন্যরুধ্যত ॥১৭॥ 

শতানীকঃ শতং হত্বা! বিশালাক্ষম্চতুঃশতম্। 

প্রথিষ্টো৷ মহতীং সেনাং ত্রিগর্তানাং মহারতো ॥১৮। 
চকশওরিরকন্ারজডপপজাথ ওত কনক কাকাড যম কচ কু কীগডক গাঞ্কঞরুকেকাঞ জজ তকাককা কাজা উজাও জা এ পাকা জাবাত জপেছকজাকজ তাত কন্াজ বর ৬ ৬৯৯ ক ইকগ্ানক এজ স০৬৬ক জকি পাত ৪৬ জলি সক কপ আপ আস ও গর ০৫ 

উপেতি । ভোমং রজ:, প্রসর্পতা প্রবহতা রুধিরেণ উপাশামাৎ, কর্দমীকরণাৎ্। ঘোঁরং 

কশ্মলং মোহশ্চ, বীরানাবিশৎ, নির্র্ধ্যাদং যুদ্ধ বিনিয়মমবর্তত ॥১৬। 

উপেতি। গকুত্ন্তঃ পক্ষিণ: শরৈর্গাঢং গ্রবেজিতা উদ্বেজিতাঃ সম্তঃ, গত্বা! বৃক্ষাদাবুপাবিশন্। 

যেষাং গরুত্মাতাং গতিরাশনঞ্চ শরৈন্যরুধ্যত 1১৭1 

শতেতি। শতানীকঃ যোধানাং শতং হত্বা, বিশালাক্ষশ্চ যোধানাং উনি হত্বা, তৌ৷ 

মহারথে ব্রিগর্তানাং মহতীং সেনাং প্রবিষ্টো 1১৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

ব্যতিদক্রানি হস্তাৎ হস্তাস্তরং গতানি 1৮1 অন্যতাং ক্ষিপতাম্ ॥৯_-১৩॥ নাগভোগনিকাশৈঃ 

সর্পদেহোপমৈঃ ॥১৪ _১৫॥ কশ্মপং মূচ্ছ আবিশৎ শৃরানিতি শেষঃ। যেষাং গকত্মতাং 
পক্ষিণাম্ অন্তরিক্ষে গতিরর্শনঞ্চ তেইপি শরৈঃ প্রবেজ্গিতা উদ্বেগং প্রাপিতাঃ সন্তঃ, উপাবিশন্ 

ধবজাগ্রাদৌ বাণপটলেন তেষাঃ গতর্শনঞ্চ ন্যরুধাত নিরুদ্ধম ॥১৬--১৭॥ ব্রিগর্ধানাং 

ক্রমে সেই যুদ্ধে রথিগণের সহিত রথিগণের, হস্ত্যারোহিগণের সহিত 

হস্তযারোহিগণের, অশ্বারোহিগণের সহিত অশ্বারোহিগণের এবং পদাতিগণের সহিত 

পদ1তিগণের পরস্পর প্রহার চলিতে লাগিল ॥১৫॥ 

ভূতলের ধুলিরাশি রক্তের প্রবাহে নিবৃত্তি পাইল, বীরগণের ভয়ঙ্কর মোহ 

উপস্থিত হইল এবং বিশৃজ্খলভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥১৬। 

বাণসমূহ চলিতে থাকিয়া ঘে সকল পক্ষীর আকাশগতি ও দৃষ্টিশক্তি নিরুদ্ধ 

করিয়াছিল, সেই সকল পক্ষী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া যাইয়া! বৃক্ষ প্রভৃতির উপরে বসিতে 

লাগিল ॥১৭॥ 

এই সময়ে মহারথ শতানীক বিপক্ষের একশত সেম্ত এবং মহারথ 

(১৬) উপশাম্যৎ-*.কশ্মলঞ্চাভবহ্যোম-_ভা1। (১৭) উপাক্রোশস্ত উন্মত্ঃ."দর্শনং নাব- 

দৃশ্বাতে তা, উপাক্রোশংস্তদান্টোন্তম্..*দর্শনঞ্চাপ্যরধ্যতঃ_ প্র,**দর্শনঞ্চাপ্যরুধ্যত _রা। ই্তঃ 

পরম্ তে দ্রস্তঃ সমরেহস্টোন্টং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ | ন শেকুরতিসংরন্ধাঃ শৃরা'ন্ কর্ত.ং পরান্মুখান্ ॥ 

ইতি পুনরুক্রঃ শ্লোকোহধিকঃ- প্র বা বরাম। 



পর্ববণি ভ্রিংশোহ্ধ্যায়ত | ২৭৩ 

তো প্রবিশ্য মহাসেনাং বলবন্তো তরম্থিনৌ । 
আচ্ছেতাং বহুনংরকেৌ। কেশাকেশি নথানথি ॥১৯॥ 

লক্ষযিত্ব। ত্রিগর্তানাং তে প্রবিষ্ট রথব্রজম্ । 

জন্মতুঃ সূর্য্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥২০] 
বিরাটন্তত্র সংগ্রামে হত্বা পঞ্চশতান্ রথান্। 

হয়ানাঞ্চ শতান্থাফৌ। হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥২১। 

চরন্ স বিবিধান্ মার্গান রখেন রথসত্তমঃ | 

ত্রিগর্ভানাং স্শন্মাণমাচ্ছ্রুক্পরথং রণে ॥২২॥ (যুগ্মকন) 

ভারতাকৌমুদী 

তাবিতি। বলবস্তোৌ, তরন্িনৌ বেগবস্তৌ, বহ্ছদংরন্ধৌো৷ অতীবক্রুক্ছো! চ, তো শতানীক- 

বিশালাক্ষোৌ, কেশেষু কেনেষু গৃহীহা প্রবৃত্তমিতি কেশাকেশি যুদ্ধম, নখৈশ্চ নখৈশ্ প্রহ্থতা 

প্রবৃক্মিতি নখানথি চ যুদ্ধম, আচ্ছে তাং গতবন্তে। ॥১৯। 
লক্ষেতি । ক্ুর্ধ্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ বিরাটপক্ষীয়ৌ, ভৌ শত।নীকবিশালাক্ষো, ভ্রিগর্তানাং 

রথব্রজ্ং রথসমূহং প্রবিষ্ট! লক্ষযিত্বা, তয়োঃ পৃষ্টতন্বিগর্তান্ জন্তু: ॥২৭। 
বিরাট ইতি । রথেন সত্তমঃ শ্রেষ্ঠো যোদ্ধা স বিরাটঃ, তত্র সংগ্রথমে, পঞ্চ শতানি যেষাং 

তান্ রথান্ হত্বা, হয়ানামস্ানাঞ্চ অক্টো শতানি, পঞ্চ মহ্ারথাংশ্চ হত্বা, রগেন বিবিধান্ মার্গান্ 

চরন্ সন্, রণে, রুক্রধৎ ম্বণ্মিয়রথম্, আাঠিগা, রাজানং সশর্মীণমূ, আচ্ছ ৎ বীর ১--২২। 
শপ 

বিশালাক্ষ বিপক্ষের চারি শত সৈশ্য সংহার করিয়া লিগর্তদিগের ম হাসৈগ্যনধ্যে 

প্রবেশ করিলেন ॥১৮। 

বলবান্, বেগবান ও অন্যন্ত ভ্রুদ্ধ শহানীক ৪ বিশালাক্চ অিগর্ভদিগের মহাসৈশ্যা- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া-যে স্থানে কেশাকেশি ও নখানখি যুদ্ধ হইতেছিল, সেইস্থানে 

যাইয়। উপস্থিত হইলেন ॥১৯। 

তখন স্থৃপ্যদত্ত ও মদ্দিরাক্ষ ঠাহাদিগকে হিগর্থদের রথসযূহূমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়। 
তাহাদের পিছনের দিকের বিপক্ষসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন ॥২০। 

আর রথিশ্রেষ্ঠ বিরাটরান্রা সেই যুদ্ধে পঞ্চ শত রথী, অষ্ট শত মশ্বারোহী 
এবং পাচ জন মহারথকে বধ্ধ করিয়া) রথে নানাবিধ পপে বিচরণ করিতে 

পপ ০ অট্রারটা পপ পা. ৩০-০৮৯-৭ পপ ক সা সপ সা পপ ৯ পাগলা প্রাক. ০৫০৯ পসপাকা ৮১৫০ জজ শা ও 

(১৯).-বলবন্তো যশস্করে বা ব,- বলবস্টে! অনস্থিনৌ- প্রা অ,ললবস্কোৌ যশন্থিনো 

-ভা,"১বাছুসংরকো-প্র বাব রা ম। (২০) লঙ্ঘয়িতা--রখবরজান্ _ প্র, ক্ষিপ্রদিত। 
_ভা। (২১), পঞকশতং ব্রথান্__বা,শতান্তত্র হহা পঞ্চ মহারথঃ-প্র,তেশতং তন্ত্র হত্বা 

পঞ্চ মহারথঃ--ভ1। (২২)'**চরন্ সবিবিধান্ মা্গান কথেন রথবৃধপঃ-"কিস্সংখো রপেস্ভা। 
বিরাট-৩৫ (১২) $ 



২৭৪ মহাভারতে বিরাট- 

তৌ৷ চ ব্যচরতাং তত্র মহাত্মানৌ মহাবলৌ। । 
অন্যোন্যমভিগর্জন্তো গোষ্ঠে গোরুষভাবিব 1২৩1 
ততো রাজ ত্রিগর্তানাং স্ুশশ্মা যুদ্ধতুন্মদঃ | 

মত্ম্যং সমায়াদ্যত্তাশ্বো দ্বৈরথেন সমাহবয় ॥২৪॥ 

ততো রথাভ্যাং রথিনৌ ব্যতীয়তুরমধিণৌ । 
শরান্ ব্যস্থজতাং শীঘ্রং তোয়ধার! ঘনাবিব ॥২৫॥ 

অন্যোন্যথাপি সংরবেৌ বিচেরতুরমধিণো | 
কৃতান্দৌ নিশিতৈর্বাগৈস্ততক্ষতুররিন্দমৌ। ॥২৬। 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি। মহাত্মানোৌ মহাঁবলো চ তৌ বিরাট্থশন্মাণৌ, তত্র রণে, গোষ্ঠে গোবৃষভৌ 

পুঙ্গবশ্রেষ্ঠবিব, অন্যোন্যমভিগজ্জন্তো৷ সম্তে৷ ব্যচরতাম্ ॥২৩1 
তত ইতি। ততস্ত্রিগর্তানাং রাজা যুদ্ধছুম্মদঃ হশশ্মা, যত্তা ধাবনায় ঘত্ববস্তঃ অস্থা যন্য স তাদৃশঃ 

সন্, মত্হ্তং বিরাটং সমায়াৎ, দ্বৈরথেন যোহ্ষ,ং তং সমাহবয়চ্চ ॥২৪ 

তত ইতি। ততঃ অমধিণো কুুদ্ধৌঠ, রথিনে) বিরাটস্থশন্মাণো, বরথাভ্যাম্, ব্যতীয়তুঃ 
পরম্পরমভিজগ্তুঃ, ঘনৌ মেঘ তোয়ধার! ইব শরান্ ব্য্থজতাঞ্চ ॥২৫॥ 

অন্যোন্যমিতি । সংরৰে ক্রুছ্ধৌ, অমধিণৌ অসহিষণ চ, কৃতাস্তো শিক্ষিতান্ত্রৌ অরিদ্দমৌ 
বিরাটস্থশশ্মাণো, অস্ঠোন্ং বিচেরতু:, নিশিতৈর্বাণৈঃ, ততক্ষতুঃ পীড়িতবস্তে৷ চ ॥২৬। 

করিতে ন্বর্ণময় রথারোহী ত্রিগর্তরাজ স্ুশন্মীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত 

হইলেন ।২১--২২॥ 

তখন মহাত্মা ও মহাবল বিরাট এবং সুুশন্মা, গোষ্ঠে দুইট। মহাবুষের স্তায় 

পরস্পর গর্জন করিতে থাকিয়া যুদ্ধস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ 

তাহার পর যুদ্ধছুন্মদ ত্রিগর্তরাজ সুশন্দমা যত্বশীল অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিয়া 
বিরাটের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে ছেরথযুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥২৪1 

তদনস্তর ক্রুদ্ধ ও রথারূট বিরাট এবং সুশন্মা পরস্পর সম্মুখবর্তী হইলেন এবং 
ছুইখানা মেঘ যেমন জলধারা বর্ণ করে, সেইরূপ সত্বর বাণধারা বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন ॥২৫। 

(২৩) তো ব্যবহারতাম্.**গোষ্ঠেমু বৃষভাবিব-_বা ব রা ম, তে তু ব্যগাহতাম্--ভা। 

(২৪).."মৎম্যাং সমীয়াত্রাজানং হৈরথেন নরর্ভম্--প্র বা,.."ম্্তুং সমীয়াপ্াজানং ইৈরথেন 

নবর্ষভঃ--বা ম। (২৫).**ব্যতীয়াতাং সমস্ততঃ--তা। (২৫)**.অমর্ষণৌ..-বাণৈরসিশক্তি- 
গদাভূতৌ-বা ব রা ম, ***অতিসংরকো ***অমর্ধপৌ--.বাখৈরসিশক্িগদাতৃতৌ-_ভা। 

ও ওক ক ও খা বা ও হা এট এটির ও এসএ ও এ এট রি পদ 
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ততো রাজ স্থশশ্মাণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ | 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চাস্য বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥২৭॥ 

তথৈব মতস্যরাজানং নুশন্মা যুদ্ধতুণ্মদঃ | 
পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈবিব্যাধ পরমান্ত্রবিশ ॥২৮॥ 

ততঃ সৈন্যং মহারাজ |! মত্স্যরাজ ম্বশন্মণোহ | 

নাত্যজানাভদাহন্যোন্যং প্রদোষে রজসারৃতম্ ॥২৯। 

ইতি মহাভারতে শতসাহক্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাউ পর্ব 

গৌোহরণে দক্ষিণগো গ্রহে বিরাটম্শশ্মযুদ্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ত ॥০॥ %* 

ভারতকোৌমুদী 

তত ইতি । ততো রাজ। বিরাটঃ, দশতিঃ শবৈঃ সশশ্মাণং বিব্যাধ, পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চ শরৈ:, 

অন্ত স্থশর্শণঃ চতুরো। হয়ান্ অস্বান্ বিব্যাধ ॥২৭৪ 

তথেতি। পরমাস্ত্রবিৎ, অতএব যুদ্ধদুণ্মদ:, সশন্মাপি, তখৈব, পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈঃ, 

মতশ্ুরাজানং বিব্যাধ । আনস্তত্বাভাব আর; ৪২৮৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

সেনাং প্রবিষ্টাবিত্যন্বয়; ॥১৮॥ প্রবিশ্য চ ভামাচ্ছে তাং মোহিতবস্তো | কেশাকেশি বে শেষু কেশেষু 

গৃহাত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং কেশাকেশি এবং রথারথি । পাঠান্তরে “খানখি নখৈনখৈশ্চ প্রহৃত্যেদং যুদ্ধং 
প্রবৃত্তং নথানখি | কেশেমু গৃহীত্বা যোধান হখেধু গৃহীত রখাংশ্চ প্রক্ষিপত ইতি ভাব: 1১৪। 

সদন; শতানী কঃ ৪২০২২ তো বিরাটমশদ্মণৌ ৪২৩১৮ ততঃ সৈম্তমিতি গ্পোকঃ 

প্রাচীনপুষ্তকেঘ্ন্তথ। পগাতে | ঠতিতঃ সেনাঃ সমাহত্য মত্শ্যরাজ ম্থশন্দণে|। ন জানীতাং 

তদান্োন্তং সৈম্ভেন এজসাবৃতো৷ ৮৮ ইতি । তন্ত্র স্থশন্মণাবিতি হৃন্বত্বমারম্ সেনাঃ সেনাস্কান 

শান সমাহুত্য অন্যোন্য সঙ্ঘঘট্র' কারয়িত্বা, সৈম্বেন সেনোখেন ৪২৯৪ 

ইতি শ্রমহাভাকতে বিরাটপর্বণি নৈলকঠীয়ে ভারতভাব্দীপে ঝিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩০। 

ক্রুন্ধ, অসহিষ্ণু, অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও শক্রুদমনকাগী বিরাট, ও ম্শশ্মা পরস্পর 

বিচরণ এবং নিশিত বাণদ্বারা পরস্পর পীড়ন করিতে থাকিলেন ॥২৬॥ 

ভাহার পর বিরাটরাজা দশটা বাপদ্বার। মুশশ্দীকে এবং পাচ পাচটা বাণদ্বারা 

উহার চারিটী অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৭॥ 
প্রধান অন্ত্রবেত্তা ও যুদ্ধহুদ্ধর্য সুশপ্দাও সেই রূপই পঞ্চাশটী নিশিত বাগছাঁর। 

বিরাটরাজাকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৮৪ 

(২৭).*বিব্যাধ চ তৃরঙ্গমান-ভা। (২৯) ততঃ সৈশ্তং সহামাত্যম্_ প্র,""নাত্যজানৎ 

**সৈন্তেন বুজসাবৃতম্- বৰা ব রা ম, ততঃ সৈন্তং সমাহত্য '**নাভাজানৎ-**প্রদোষে রজসা বৃতে 
--ভা। ৬ “*দবাজিশোহধ্যায়স-প্র পাব রা ম। 
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হি 2 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
হমসাভিগ্নঃতে লোকে রজপা চৈব ভারত ! 1 
অন্িগ্ঠন্ বৈ মুহুত্তন্থ ব্যুঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥১| 
ততোহন্কারং প্রণুদন্, দতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ | 
কুর্ববাণে! বিমলাং ব্রান্রিং নন্দয়ন্ ক্ষত্রিয়ান্ যুধি ॥২॥ 

5৬০৩৩০৮০৪০৪০০০৭এ কলর ৪র মহত তন সশলিকশদসিস্তততশতলতিল তত ততসতততত৬ত ০০০০৩৩০০৩৩৩ ০৪৯ইতপসররতলচক তলত এত ত২তশত৯সসপসসজিসসপক্*ততত শতক ০ তত ততিজনত সজল উভরজতচতনিড ৯৩৪৪ ০৪৪৪ ৪ রজতগউজজও জত 

তত ইতি । হে মহারাজ! ততঃ, মতশ্যরাজস্থশশ্মণোঃ সৈশ্তং কর্ত, প্রদোষে তৎকালী নাদ্ধ- 

কারেণেতার্থঃ রজলা ধূল্যা চ আবুতং সং, 'তদা অন্যোন্যং নাভ্যজানাৎ ॥২৯॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদীসসিদ্ধান্তবাগীশতট্রাচারধ্যবিরূচিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুধীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে ব্রিংশোহধ্যায়ঃ ৪০1 
কত 

তমসেতি। হে ভারত! লোকে জগতি, তমসা নৈশাদ্ষকারেণ, অভিপ্নহতে ব্যাপ্তে সতি, 

লোকে সৈশ্যজনে, তমসা রজসা ধলিঙালেন চৈব অক্তিগ্রুতে আক্রান্তে সতি, প্রহারিণ উতয়পক্ষীয়] 

এব যোদ্ধারঃ, মুহর্ং কিয়স্তং কালং চন্দরোদয়পরধ্যস্তমিত্যর্থ:, বৃ[ঢ়ং বাহুভাবেনৈব রক্ষিতম্ অনীকং 
সৈ্ং যৈদ্তে ভাশাঃ সম্ভ এব অতিষ্ঠন্ যুদ্ধবিরতা ইতি শেষঃ। অত্র মুত ন দণ্ডদয়ম্, কুষ- 

সধ্চম্যাং গোগ্রহণশ্যোক্ত্বাৎ ॥১॥ 

ভত ইতি । ততঃ, চন্দ্রমা:, অন্ধকারং প্রণুধন্ দৃরীকুর্বন্, তেনৈব চ রাত্রি বিমলাং কুর্ববাণঃ, 
তত এব চ ষুধি ক্ষত্রিয়ান্ নন্দয়ন্ হ্যয়ন্, উদতিষ্টত 1২1 

মহারাজ! তাহার পর বিরাট ও স্ুশশ্মার সৈম্তগণ সেই প্রদোষকালে ধুলিতে 

আবৃত হইয়। পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না ॥২৯॥ 
সস 8 বউ ০০ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__ভরতনন্দন! তখন জগৎংটাই অন্ধকারে আক্রাস্ত এবং 
উভয়পক্ষের সৈশ্ই অন্ধকারে ও ধুলিজালে আবৃত হইলে, উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই 
বাহ করিয়া চক্দ্রোদয়পধ্যস্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল ॥১॥ 

তাহার পর চন্দ্র অন্ধকার অপসারণপূর্রক রাত্রিটাকে নির্মল করিয়া যুদ্ধে 
ক্ষত্রিয়দিগকে আনন্দিত করতঃ উদিত হইলেন ॥২॥ 
০০ 

(১).বাত্ন্ বৈ- প্র,তবাতিষস্ত মুহ্র্তষ্কে-_ভা। | (২) ততস্তে বৈ নবৈক্ষস্ত_-বা,**' 

ততস্টে স্ম নাবৈক্ষত্ক--রা ম+"**নাবৈক্ষম্ত_-ভা। 
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ততঃ প্রকাশমাসাদ পুনযুদ্ধমবর্তত | 
ঘোররূপং ততস্তন্মিন্ন বৈক্ষস্ত পরস্পরম্ ॥৩॥ 
ততঃ স্্শন্মা ভ্রৈগর্ভঃ সহ ভ্রাতা যবীয়সা । 
অভ্যদ্রবন্মৎস্তরাঞজং বথত্রাতেন লর্ববশঃ ॥৪॥ 

ততো রথাভ্যাং প্রক্ন্দ্য ভ্রাতবৌ ক্ষত্রিয়্ধতৌ । 

গদাপানী মুসংরক্। সমভ্যদ্রবতাং বথান্ ॥৫॥ 

তখৈব তেষাঞ্চ বলানি তানি কুুদ্ধান্যথান্যোন্যমতিদ্রবন্তি। 
থড়েগর্গদাভিশ্চ পরশ্বধৈশ্চ প্রাসৈঃ স্ুতীক্ষাগ্রন্থতীক্ষধা বৈঃ॥৬॥ 

ক. ১ জট ৯ আত ও পপ এ এত পয জ +5 ৮ ৯৭4. ৯ 85০. হ ৪ লজ জব উ ও পি জপ ৮ ৩ জাত ও ০৪ উল জি 5 আন ক ৮ ৫০ ঞ 
৬ শুভ ক এ আজ লজ পাপ ক এড তা কাড খাত জা সি 

ভারতাকৌমুদী 

তত ইতি । ততঃ প্রকাশম।লোকম্, আসা প্রাপা, স্থিানামুভয়েষামেব মৈল্লানামিতি শেষঃ, 

পুনর্ধোরক্ধপং যুদ্ধমবন্তত। যেন হি ততশ্চঙ্রোদয়াদেব, ভশ্রিন কলে, উভয় এব সৈন্য, পরস্পরম্। 

মবৈক্ষন্ত অপশ্ন 1৩ 

তত ইতি | 'তজ্জ:, ভ্রৈগণ্তার্ডিগঞ্জবাজঃ স্থশন্মা, যবায়সা কনিষ্ভেন শ্রাজ্সা সহ, সর্ববশঃ সর্ববাভ্য 

«নব দিগন্ভযঃ) রথানাং ব্রার্তেন সমুহেন, মতস্থাপাজম্, আভান্্রব্ 18) 

তত ইতি! তত, হৃনংরন্ধৌ আতীবক্র-ক্ৌ গদাপাণী ক্ষজিযূর্দভৌ ভ্র]ালবে সুশশ্দ্ৎক নিট, 

এশাক্ছাত প্রন্থম্দা অবপ্-ত্য বিপক্ষীয়ান এঘান, সমভঃদুবক্জাম অভাধ।বত়ীম্ ॥৫॥ 

ভথেতি। অথ তে়াম্ উ্পক্ষাণামের্, ক্ষদ্ধাণি শুলি ব্লালি সৈল্ঞানি, খটোগাঃ 

ভারগভাবদীপ; 

হমসেন্জি! ভমূসা নৈশেনলাক্ধকারেণ নুহুত্ধ চন্দ দয়কাল” ন তু খটাহয়মান্ঘম। কুল্জপক্ষ 

সপ্রমীমিত্ি সপ্ঘম্যাং গোগ্রহণল্দোক তাত ॥১--৪॥ প্রস্বশায অবকুণ। ॥৫॥ তীস্ষানি অগ্াণি সুপীন্তাঃ 

স্তয়াং পাত শোফািতাঃ কুশীক্কাতা অনাচাসেন শীক্ং পরখ বপ্রবেশক্ষমাত ধাবা 

যেযাং তে গক্ষাগ্রহপীতধার কৈ তীক্ষায়সপীতেতি পানেহশি পীতশবন্তেক্ষ এবাথং 

তদনস্তর মালোক পাইয়। উভয়পক্ষের মধোহ পুনরায় ভয়ঙ্ক? মুন্দ আরম্ভ হহল। 

কারণ, চন্দ্রোদয়ের পর উদ্ভয় পক্ষই পরস্পর দেখান লাগিল ॥৩॥ 

তৎপরে ব্রিগর্থনাজ স্শর্মা নিজ কনিষ্ঠভাতার সহিত মিলিত হইয়া রথসমৃহদ্বারা 
সকল দিক হইতে বিরাটরাজ্ঞার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭। 

ভাহার পর অভ্যস্থ ক্রুদ্ধ ক্ষত্রিয়শ্রেদ সুশশ্না ও তাহা ভ্রাতা গদা ধারণপর্ব্বক 

রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া! বিপক্ষ রথিগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ৪৫1 

তাহার পর উভয়পক্ষেরই সেই সকল সৈন্য ক্রুদ্ধ হইর়। তরবারি, গদা। 

(৪)-*-শ্রা্া বলীয়সাঁ প্র, ভ্রাতা সুবর্ণা রথজাতেন--ভা 11 (৫) সমভ্য্রবতাং 
হয়ান-_প্র ভা! (৬) প্রাসৈশ্চ তীক্ষা্রহপীতধারৈ:--গ্র বাবরাম। 



২৭৮ মহাভারতে বিরাট- 

বলঞ্চ মণ্ন্যান্ত বলেন রাজ। সর্ববং ত্রিগর্তাধিপতিঃ সুশশ্মা | 

প্রমপ্য জিত্বা বলবচ্চ মণস্তাং বিরাটমোজন্থিনমত্যধাবশ ॥ ২1 

তৌ৷ নিহত্য পৃথগধ্র্ধ্যানুভৌ৷ তৌ পাঞ্চিসারথী | 
বিরথং মত্স্ারাজানং জীবগ্রাহমগৃহৃতাম্ 0৮1 

তমুন্মথ্য হ্বশল্মাথ বধূৃকামিব কামুকঃ । 

স্তন্দনং স্বং সমারোপ্য প্রযযো শীঘ্ববাহনঃ ॥৯। 

তন্রিন্ গৃহীতে বিরথে বিরাটে বলবত্তরৈঃ 
প্রান্্রবন্ত চারদিন ভূশমূ ॥১০॥ 

টি ০ ৩ আও গর এ বন ও জর ও পচ ও ও 

জ 
গঙ্লাতিশ্চ, পরশ্বধৈশ্চ, স্থতীক্ষানি অগ্রাণি যেষাং তানি চ তানি সৃতীক্ষা ধারা যেষাং তানি চেতি 
তৈত্তাদুশৈ: প্রাসৈশ্চ সহ, তথৈব অন্যোন্তমূ, অভিদ্রবস্তি অভিধাবস্তি স্ম ॥৬। 

বলমিতি। ব্রিগর্তাধিপতি: রাজা স্থশন্মা, বলেন শক্ত্যা, বলবৎ শক্তিশালি, মতশু্ত সর্বাং বলং 
সৈল্তম্, প্রমথ্য নিপীভ্য জিত্ব। চ, ওজন্মথিনং তেজন্থিনং মৎশ্তং মতন্তরাজং বিরাটম্, অভ্যধাবৎ ৪৭ 

তাবিতি। তো ন্থশর্মতদত্রাতরো+, ধূর্ধ্যান্ বিরাটন্ত অশ্বচতুষ্টয়ম, তৌ উভৌ, পা, পুষটরক্ষকম্চ 

সারধিশ্চ তৌ পৃথক্, নিহত্য বিরথং মৎস্যরাজানম্, জীব' গৃহীত্বেতি জীবগ্রাহং “জীবে গ্রহে" 
ইতি ণম্, জীবস্তমেব গৃহীত্বেত্যর্থ:, অগৃহ্তাম্ 1৮। 

তমিতি। অথ স্বশন্মা, তং বিরাটম্, উন্মধ্য নিপীভা, কামুকো। জনঃ বধূকাং ক্ষুপ্রাং বধূমিব, 

স্ব স্তম্দনং রথম্, সমারোপা, শীন্বং শীপ্গামি বাহনং যন্ত্র স তাদৃশ: সন্ প্রযংযা 8৯ 

পরশু এবং স্তৃতীক্ষাগ্র ও স্ুতীক্ষধার প্রা লইয়৷ সেহরূপই পরস্পরের প্রতি পরস্পর 

ধাবিত হইল ॥৬॥ 

তখন ত্রিগর্তরাপ্গ স্ুশশ্মা বলপূর্ববক বিরাটের সমস্ত বলবান্ সৈম্তকে উৎপীড়িত 
ও পরাজিত করিয়া! তেজন্বী মংস্যরাজ বিরাটের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৭॥ 

তাহার পর সুশন্মা ও তাহার ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিরাটরাজার অশ্বগুলিকে 
এবং পৃষ্টরক্ষক ও সারথিকে বধ করিয়া রথশূন্ত বিরাটরাজাকে জীবিত অবস্থায় 
গ্রহণ করিলেন |৮। 

পরে কামুক পুরুষ যেমন ক্ষুদ্র বধূকে রথে তুলিয়া লয়, সেইরূপ সুশ্্মা বিরাট- 
রাজাকে পীড়ন করিয়া আপন রথে তুলিয়৷ লহয়! সত্বর প্রস্থান করিলেন ॥৯॥ 

পা পপ পপর পপ ০ পর 

(*)-*জিত্বা চ প্রসহ মতল্তম্প্র বাব রা ম। (৮)-পৃধগধূর্যো- প্র বাব র!ম। 
(৯)*"*হুশন্দা তু যুবতীমিব কামুকঃ-_- বা ব রা ম*.কুদস্তীং বন্ধুকীমিব--ভা। (১*)-*বির।টে 

বলবন্তরে-__প্র বা ববাম। 



পর্ব্ধশি এককব্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৭৯ 

তেষু সন্ত্রাম্যমানেষু কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ | 
অভ্যভাধম্মহাবাহুং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥১১॥ 

মত্স্তারাজঃ পরাস্ন্ত্িগর্তেন হুশন্ম্ণা । 
তং মোচয় মহাবাহো। ! ন গচ্ছেদ্বিষতাং বশম্ ॥১২॥ 
উষ্ষিতাঃ স্ম স্থখং সর্ব সর্ববকামৈঃ স্থপুক্জিতাঃ | 

ভীমসেন ৷ তয় কাধ্য। তন্ বাসন্থয নিষ্কৃতিঃ ॥১৩॥ 

ভীমসেন উবাচ। 

অহমেনং পরিত্রান্তে শাসনান্তব পাথিব ! | 

পশথয মে হুমহত কন্ম শক্রভিঃ সহ ুধ্যতঃ 0১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
তশ্দিঙ্লিতি । বিরথে তশ্মিন্ বিরাটে স্থশন্মণা গৃহীতে সতি, বলবত্তরৈ স্্িগর্তৈত, ভূশম্ অন্িতাঃ 

পীড়িতা মতগ্যাঃ, ভয়াৎ্, প্রাদ্রবন্ত পলায়ন্ত ॥১০॥ 

তেঘিতি। তেষু মত্শ্রসৈন্বেষু ত্রিগর্তেঃ সন্তাশ্তমানেষু সৎন্থ, কুস্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ, মহাবাহুম্ 

অরিন্দমঞ্চ ভীমসেনম্, অভ্যভাষৎ্ অত্যাভাষত ॥১১। 

মৎস্তেতি । হে মহাবাহো! ত্্রৈগর্দেন তরিগর্ভরাজেন স্থশশ্দণা, মত্স্তগাজঃ পরামষ্টো গৃহীত: | 

অতএব ৩ং মোচয়, যথাসৌ মত্শ্তরাদো দ্বিষতাং বশং ন গচ্ছেছ ৪১২৪ 

কুতো মোচয়ামীত্যাহ--উধিতা ইতি । বয়ং সর্ব, সর্বকামৈঃ সর্বকাম্যবস্থপানৈ:,অনেন 

সপূজিতাঃ অতীবসন্মামিতাঃ সন্ত, সথখনুধিত! অস্য ভবনে রুতবাসাঃ। ম্মেতি পাপূরণে । 

অতএব হে ভীমসেন ! তমা তন বালশ্ত পিদ্কৃতিঃ পরিশোধঃ কার্য ॥১৩। 

অহমিতি । হে পাথিব! বাজন্। অহং তব শাসনাদ1দেশাৎ এনং বিবাটং পরিআন্তে । 

বন্ধ শক্রভিঃ সহ যুধাতো যুধ্যমানস্ঠ মে সুমহ্ কণ্ম পশ্ঠয ॥১৪ 

সম্পন্ন রথবিহান বিরাটরাজাকে গ্রহণ ব করিলে, প্রবল ও্রি অ্রিগর্তসৈম্থোরা মং্য- 

সৈম্তাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল; তখন মৎস্তলেম্তেরা ভয়ে পলায়ন করিতে 

থাকিল ॥১০॥ 

ত্রিগর্তসৈন্যেরা মবস্সৈশ্তগণকে সন্তস্ত করিয়া তুলিলে, কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির 
মহাবান্থু ও অরিন্দম ভীমসেনকে বলিলেন- 1১১ 

“মহাবাহু! ত্রিগর্তরাজ নুশর্মা মতস্রাজ বিরাটকে ধরিয়াছেন ; সুতরাং তুমি 

ঠাহাকে মুক্ত কর, তিনি যেন শক্রদের বশীভূত না হন ॥১২॥ 
ভীমসেন ! আমরা সকলেই সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়৷ অত্যন্ত সম্মানে 

থাকিয়া ইহার গৃহে সুখে বাস করিয়াছি ; অতএব সেই বাস করার পরিশোধ করা 
তোমার উচিত” 1১৩1 
__(১১.এখ্রত্যভাবস্সহাবাহম_-ক! বরাম। (১২).-তং মোক্ষয়-বাব রা। 

্াান।।৩ আানারা বত, রও সদর: 



২৮০ মহাভারতে বিরাউ- 

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ। 
একান্তমাশ্রিতো রাজন! পশ্য মে ত্বং পরাক্রমম্ ॥১৫॥ 
স্ন্বন্ধোহয়ং মহারৃক্ষে। গদারূপ ইব স্থিতঃ | 

এনমেব সমাদায় দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্ ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তং ম্মিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনম্পতিমৃ। 

অব্রবীদূভাতরং বীরং ধন্্মরাজো যুধিঠিরঃ ॥১৭॥ 
ভীম! মা সাহসং কার্ষীস্তিষ্ঠত্ষে বনম্পতিঃ | 
মা ত্বাং বৃক্ষেণ কন্মাণি কুর্ববাণমতিমানুষম্ । 

জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীয়োহয়মিতি ভারত ! ॥১৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
স্বেতি। হে রাজন্।! ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ট, যথা শত্রবো যুম্মান্ ন 

পীড়য়েম়ুরিতি ভাব: । তথা ত্বম্, একাস্তমাশিতঃ সন্ মে পরাক্রমং পশ্ত ॥১৫॥ 

স্বিতি। অয়ং হ্ুত্বপ্ধ: সুন্দরপ্রকাগুদেশে মহাবুক্ষ: পদারূপ ইব স্থিতঃ | এনং সমাদায়ৈব, 
শাত্রবান্ শত্রন্, দ্রাবয়িষ্যামি সংহরিষ্যামি । ইয়ং স্বগতোক্কিঃ |১৬। 

তমিতি। ধর্মরাজে] যুধিষ্ির:, মত্তুং মাতঙ্গ হস্তিনমিব, বনম্পতিং তং বৃক্ষম্, বীক্ষমাণং 
পশ্যন্তম, বীরং ভ্র/তরং ভীমমব্ববাৎ ॥১৭| 

ভীমেতি। হে ভীম! এতদ্বৃক্ষগ্রহণরূপং সাহসং মা কাধী:, এষ বনম্পতিবৃক্ষঃ তিষ্ঠতু । 

হে ভারত ! জনাঃ, বুক্ষেণ কশ্মাণি শক্রহননানি কুর্বাণম্, অতএব অতিমানুষং মানুষাতিক্রাস্ত- 
কম্মাণং ত্বাম্, ভীমোহয়মিতি মা সমববুধোরন্। ষ্ট্পাদ্দোহয়ং শ্লোক: ॥১৮॥ 

সস এ 5 ও শ্মশান পদ ৯ ৪ ১ ১০০৭ পি শী তত তত শত ৩৩ পালিশ পাপী তি শাসসি ৮ ০ শাপলা ীসিস্পিপিপিপিসপপপিপি ও ০ পপি শিপ পলিশ পাশ তি স্পা ০ 

ভীমসেন বলিলেন_-“রাজা! আমি আপনার আদেশে ইহাকে রক্ষা করিব। 
শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে আপনি আমার গুরুতর কন্ম দর্শন করুন ॥১৪॥ 

রাজা! আপনি আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়! ভ্রাতাদের সহিত অবস্থান 

করুন এবং আপনি একপ্রান্তে থাকিয়া আমার পরাক্রম দর্শন করুন ॥১৫॥ 

স্বন্দর এবং সরল এই বিশাল বুক্ষটা গদার মতই রহিয়াছে, এইটাকে লইয়াই 

আমি শক্রদিগকে সংহার করিব” ॥১৬। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর মহাবীর ভীমসেন মত্তহস্তীর স্যায় সেই বৃক্ষের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ধন্্নরাজ যুধিষ্টির তাহাকে বলিলেন__॥১৭॥ 

“ভীম! সাহস করিও না, এ বৃক্ষটা থাক। ভরতনন্দন! তুমি বৃক্ষদ্বারা 

(১৬)**.এনমেবমুপারুজা-_বা ব,***অহমেনমপারুজ্য _ রাম। (১৭). ভ্রাতরং ঘোরম--ভ]। 
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অন্যদেবাযুধং কিঞ্চিৎ প্রতিপণ্ম্ব মানুষমূ। 
চাপং বা যদিবা শক্তিং নিজ্্িংশং বা পরশ্বথম্ ॥১৯॥ 
যদেব মানুষং ভীম ! ভবেদন্যৈরলক্ষিতম্। 
তদেবায়ুধমাদায় মোক্ষয়াশ্ড মহীপতিম্ ॥২০। 
ঘমৌ চ চক্ররক্ষৌ তে ভবিতারৌ মহাবলৌ । 
ব্যুহতঃ সমরে তাত! মত্স্যারাজং পরীপ্নতঃ ॥২১।॥ 

ভারতকৌমুদী 

অন্রদদিতি । মানুষং মনুষ্যুসঙ্থদ্ধি অন্যদের কিঞ্চদাযুধম, তচ্চ চাপং ধনুরা, শত্তিং যদি বা, 
নিপ্বিংশং কপাণং বা, পরশ্বধং পরশুং বা, প্রতিপদ্যন্থ গৃহাণ /১৯। 

যর্দিতি। হে ভীম! অন্যৈর্জনৈ:, অলক্ষিতং তৃস্ৃততয়া অদষ্টপূর্ববমূ, যদাযুধং মানুধমেব 

ভবেৎ, তদাযুধমেবাদীয়, আশ্র শীঘ্মূ, মহীপতিং বিরাটং মোক্ষয় ॥২॥ 

যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, অলৌকিক কাধ্য করিতে থাকায় লোকে যেন তোমাকে 
কিনি ভীম? এইরূপ বুঝিয়া না ফেলে ॥১৮। 

অতএব ধনু, শক্তি, তরবারি, কিংবা পরশু--এইরূপ অন্ যে সকল লৌকিক 

অস্থ আছে, তাহার কোনটা গ্রহণ কর ॥১৯। 

ভীম! যে অস্ত্র লৌকিকই হইবে এবং যাহা তোমার হাতে অন্ছে না 
দেখিয়াছে, সেইরূপ অস্ত লইয়াই তুমি সত্বর বিরাটরাজাকে মুক্ত কর” ॥১০। 

(২*)*-“তদদেবাধুধমাসান্য--তা | (২১)"*সহিতাঃ সঙহযে তাত 1--ব] ব,*"'সছ্ছিভা: সমরে 
তত্র রা ম, দ্বিতীয়াদ্থং ভ। নান্তি । ইত: পরং নব গ্োকাঃ পুত্তকান্তয়েষু প্রক্ষিণ্তা:, অন্মৎ- 
প্রপিতামহলিখি তপুস্তকে বগ্ধমানরাজপুস্তকে তাণ্ডারকারপুস্তকাদৌ চ তেযামধুন্থাৎ মছাবীয়ন্ড 
স্থ্্মণঃ কাপুক্তোচিতচিস্তায়া অন্যাযাত্াৎ পুনরুদ্ষিদোধাৎ তদথানামসাজঞশ্যা্চ | তে চ যথা. 

বৈশম্পায়ন উবাচ । এবমুক্রপ্ত বেগেন ভীমসেনো মহাবলঃ । গৃহীত্বা তু ধনুতশ্রেষ্টং জবেন 
স্বমহাজবঃ ॥১৪॥ ব্যমুক্চ্ছরবর্ধাণি সতোয় ইব তোক়ুদঃ। তং ভ্ভীমো ভীমকষ্মাণং সুশশ্মাণমথ।- 
দ্রবৎ ৪২৪ বিরাটং লমবীক্ষ্েন" ভি তিচেতি চাবদৎ। স্থশশ্থা চিন্তয়ামাস কালাস্তকযমোপমম্ ॥৩। 
তি তিষ্টেতি ভাষন্তং পৃষ্ঠতো রথপুঙ্গব: | পশ্যাতা" হমহত কম্ম মহদ্যুমূপন্থিভম্ 8৪8 পরাবৃত্ধে। 
ধগগৃহ্ সুশশ্মা ত্রাতৃভিঃ সহ | নিম্যোস্তরমাতেণ ভীমসেনেন চে রথাই 8৫8 রথানাঞ্চ গজানাঞ্ 
বাজিন!ঞ সসাদিনম। সহশ্শতসজ্ঘাতাঃ শুরাগামুগ্রধছিনাম্ ॥৬।  পাতিত্তা ভীমসেনেন 
বিরাটক্ক সমীপত:। পত্তয়ে! নিহতান্তেষাং গদাং গৃহা মহাত্বুনা ॥*॥ তনু! তাদৃশং যুক্ধং হুশশ্মা 
দ্ধছ্বদঃ । চিন্তয়ামাস মনসা কিং শেদং হি বলস্ক মে। অপরে! দৃশ্ঠতে সৈশ্ে পুরা মো 
মহাবলে ॥৮॥ আকর্ণপূর্ণেন তদা ধন্ুষা প্রত্যদশ্ঠত। হুশশ্মা সায়কাংসীক্ষান্ ক্ষিপতে চ 
পুনঃ পুনঃ ৪৯ | 

বিবাট-৩৬ (১২) 



২৮২ মহাভারতে বিরাট- 

ততঃ সমস্তান্তে সর্ধ্বে তুরগানভ্যচোদয়ন্। 

দিব্যষস্ত্রং প্রকৃর্ববাণাস্ত্রিগর্তান্ প্রত্যমর্ষণাঃ ৪২২ 
তান্ নিকৃত্তরথান্ দৃষ্ট। পাগুবান্ সা মহাচমুঃ। 
বৈরাটা পরমকুদ্ধ। যুযুধে পরমানূতম্ ॥২৩| 

ভারতকৌমুদী 
যমাবিতি। হে তাত! বৎস! মহাবলে যযৌ যমজেৌ নকুলসহঙ্দেবৌ চ, মগ 

রাজৎ পরীঞ্সতে। রক্ষিতৃমিচ্ছত:, অতএব লমরে ব্াহতে৷ বাহরচনাং কুর্ববতন্তে চক্ররক্ষো 
ভবিতারো ॥২১। 

তত ইতি । ততঃ, সমন্তা দূরে ক্ষিপ্তাঃ স্থিত! ইত্যর্থ:, ব্রিগর্ডান্ প্রতি অমর্ধণাঃ কদ্ধাঃ তে 

সর্ব পাগুবাঃ দিব্যমন্ত্রমূ, প্রকুর্ববাণাঃ প্রযুঞ্তানাঃ সম্তঃ, তুরগান্, অভ্যচোদয়ন্ প্রেরয়ন্ ২২৪ 

তানিতি। পরমক্রুদ্ধা, বৈরাটী বিরাটসন্বদ্ধিনী সা মহাচমু:, তান্, পাগুবান্, নিবৃতরথান্ 

প্রত্যাবত্তিতরথান্ দুষ্ট! পরমাতৃতং যুযুধে ॥২৩॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

॥৬। বলং জিত্বা চেতি সন্বন্ধঃ ॥*--১৫৪॥ অপারুজ্য উৎপাট্য ॥১৬--২১॥ (পাঠাস্তরে) বিরাটং 

সমবীক্ষ্যৈনং হে সম! হে সাধো! ইতি বিরাটং বীক্ষ্য বাচা দৃশা চ সম্ভাব্য এনং হুশন্মাণং 
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাবদদিতি সম্বন্ধ:। *সর্বসাধুসমানেষু সমং স্তাদভিধেয়ব্ৎ” ইতি মেদিনী ॥৩॥ 
রথপুঙ্গব; তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাবমাণঃ মহৎকর্মান্যোন্তযুদ্ধং পশ্যতাং কর্মব্যতিহারে তত 
অয়ং মাং মহৎকম্্ কুর্ববাণং পশ্ঠতু অহং চেনং ভ্রক্ষ্যে ইতার্থ; ॥৪॥ রথাঃ সঙ্গতা ইতি 

শেষ; ॥৫--৮। চিস্তয়ামাসেতি হুশন্মা বলশ্ত সৈন্তশ্ত কিং শেষং কুৎলিতং বধং চিস্তয়া- 

মাস। “শেষঃ লঙ্র্ষণে বধে” ইতি মেদিনী। তত্র হেতুঃ১হি যম্মাৎ মে মম অপরে। 

ভ্রাতা মহাবলে সৈন্তে পুরা মগ্নো! দৃশ্যতে, ভ্রাতুঃ সঙ্কটং দৃ্] সৈম্তনাশং চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥৯। 

০০০০ পপ পাচ পট» রা পপ পা :পািপ্পিসপিপিসসপাসিস 

বস! তুমি যখন মংস্যরাজকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যহ রচনা! করিয়। যুদ্ধে 

ধাবিত হইবে, তখন মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবে” ॥২১॥ 

তাহার পর দূরবর্তী ত্রিগর্তগণের প্রতি ক্রুদ্ধ পাগুবেরা সকলেই দিব্য অস্ত 
সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া রথের ঘোড়াগুলিকে চালাইয়া দিলেন ॥২২॥ 

_পাগুবেরা রথ ফিরাইয়৷ দিয়াছেন দেখিয়া বিরাটরাজার সেই মহাসেন৷ অত্যস্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়া পরম অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥২৩॥ 

(২২).**তুরগানভ্যনোদয়ন্ ।***বিকুর্ববাণাঃ.*'প্রত্যমধিণ*-ভা। (২৩) তান নিবৃতান্ 

রখান্--ভা। 
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সহত্রমবধীতত্র কৃস্তীপুত্ঞো যুধিতিরঃ | 
ভীমঃ সগডশতান্ যোধান্ যমলোকমদর্শয়ত ॥২৪॥ 
নকুলশ্চাপি সপ্তৈব শতানি প্রাহিণোচ্ছরৈঃ | 
শতানি ত্রীণি শুরাণাং সহদেবঃ প্রতাপবান্। 

যুধিঠিরসমাদিষ্টো নিজে পুরুষর্ষভঃ ॥২৫॥ 
ততোহভ্যপতদত্যুগ্রঃ সুশন্মাণমুদাযুধঃ | 

হত্বা তাং মহতীং সেনাং ত্রিগর্ভতানাং মহারথঃ ॥২৬| 
ততো! যুধিষ্ঠিরো রাজা তুরমাণো মহারথঃ | 
অভিপত্য সশন্মাণং শরৈরত্যদদয়দ্ভূশম্ ॥২৭॥ 

২ বক এত আপ এ. কচ এপ কতাজঞঞ আকা 

ভারতকৌমুদী 

সহন্মমিতি । কুস্তী পুত্রো যুধিষ্ঠির১, তত্র যুদ্ধে, সহম্্ং বিপক্ষান্ অবধীৎ ; ভীমশ্চ সপ্ত শতানি 

যেষাং তান্, যোধান্ যোক্ধন্, যমলোক মদর্শয়ৎ ॥২৪॥ 

নকুপ ইতি । নকুলশ্চাপি শরৈঃ বিপক্ষাণাং শৃরাণাং সপ্কৈব শতানি, প্রাহিণেখ যমালয়ং 

প্রেরয়ৎ। প্রতাপবান্ পুরুধর্ষভঃ সহদেবশ্চ যুধিষ্টিরসমাদিষ্টঃ সন্, বিপক্ষাণাং শুরাণাং আনি 

শ'তানি নিজস্্ে । যটপাদ্দোহয়ং প্লোকঃ ॥২৫॥ 

তত ইতি । ততো মহারথো যুধিষ্িরঃ ভ্রিগর্তানাং তাং মহতীং সেনাং হত্বা, অতুগ্রঃ 
ক্রোধেনা তীবভয়ঙ্কর:, উদাযুধ উত্তোলিতাস্ত্রশ্চ সন্, স্থুশন্ম।ণমভ্যপতৎ অভ্যধাবত ॥২৬॥ 

'চত ইতি | ততো মহারণো রাজা বুধিষ্ির:, তবগমাণ: সন্, অভিপত্য উপেতা, শবৈঃ স্থশর্াশং 

সশম্ অভ্য্দিয়ৎ অপীড়য়ৎ ॥২ ৭॥ 

সেই যুদ্ধে কুস্তীনন্ৰন যুধিষ্টির বিপক্ষের একসহত্র যোদ্ধাকে বধ করিলেন এবং 
ভীম সপ্তশত যোদ্ধাকে যমলোক দর্শন করাইলেন ॥২৪॥ 

আর নকুলও বাণছারা সাত শত যোদ্ধাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং 

প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সহদেবও ঘুধিষ্টিরের আদেশে তিন শত বীরকে নিহত 
করিলেন ॥২৫॥ 

তাহার পর মহারথ ঘুধিষ্টির ব্রিগর্তদিগের সেই বিশালসৈম্য বধ করিয়া অতি 
ভয়ঙ্কর হইয়া অস্ত্র উত্তোলনপূর্ধ্বক সুশন্মার দিকে ধাবিত হইলেন 1২৬ 

তৎপরে মহারথ রাজ। যুধিষ্টির সত্বর উপস্থিত হইয়া বাণদ্বার! স্ুশশ্দাকে অত্যন্ত 
গীড়ন করিলেন 1২৭ 

0৩৪) সহশ্রাপ্যবধীত্ব প্র, সহম্রং ন্রহনৎ--.পরলোকমদর্শয়ৎ__ভা। (২৫). জনি 
শূরাং্চ-ভা। শেষাঞ্চ+ ভা নান্তি। (২৬)-""অতুগ্রম--“উদাছুধস্_- প্র, ততত্তেভ্য- 

পতঙ্জগগ্রম্-.*উদাসুধৈঃ। নীত্বা তাম্*'মহারথম--ভা। (২৭)***অভ্্যুপেতং স্থশশ্মাপষ্-_ প্র, 

***অভ্যাহুনদ্ভৃশস্-_বা ব রা! ম,-"*অভিক্রত্য হুশর্াণং শরৈরত্যহনদ্ভূশম্_-ত| | 



২৮৪ মহাভারতে বিরাট- 

হুশশ্্াপি হুসংক্ুদ্ধস্বরমাণো যুধিতিরমূ | 
অবিধ্যন্নবভির্বাণৈশ্চতুতিশ্চতুরো হয়ান্ ॥২৮॥ 
ততো রাজন্নাশুকারী কুস্তীপুত্রো বৃকোদরঃ | 

সমাসাদ্য 2শশ্মাণমশ্বানস্ত ব্যপোথয়শ ॥২৯।॥ 

পৃষ্ঠগোপাংশ্চ তন্যাথ হত্বা পরমসায়কৈঃ | 
অথান্ত সারথিং ত্ুক্গো রথোপস্থাদপাতয় ॥৩০॥ 

চক্ররক্ষম্চ শূরে! বৈ মদিরাক্ষোহতিবিশ্রুতঃ | 

সমায়াদ্ধিরথং দৃষ্ট। ত্রিগর্তং প্রাহরতুদা ॥৩১॥ 
ততো বিরাট? প্রহ্ষন্দ্য রথাদথ সশক্ণঃ | 

গদামস্য পরামুশ্য তমেবাভ্যহনদ্বলী | 
স চচার র শদাপাণি ্ দ্বোহপি তরুণো যথা ॥৩২। 

ভারতকৌমুদী 
সুশর্দেতি । সুশশ্মাপি সৃসংজছ্ধ: ত্বরষাণশ্চ সন্,. নবদ্ধির্বাণৈষূধিঠিষমূ্, চতুতির্বাপৈ: হয়ান্ 

মুধির্িরন্যাশ্বাংস্চ অবিধ্যৎ ॥২৮। 
তত ইতি। হে বাজন্! আঁশুকারী শীন্রকাধ্যকারী কুস্তী পুজো বৃক্ষোদরঃ স্থশন্মাণং সমাসাত্য 

উপেতা, অন্ত সুশশ্মণঃ অস্থান্ বাপোখয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥২৯॥ 

ৃষ্ঠেতি। অথ ক্র্ধে। বুকোদর এব পৰ্মসায়কৈ: উৎকষ্টবাণৈ:, অন্ত হুশর্্প, পষ্ঠগোপান্ 

পৃষ্টপস্ষকান্ হত্থা, রথোপস্থাৎ রথোপরিভাগাৎ অন্ত সারথিঞাপাতয়ৎ ॥৩০। 

চক্রেড়ি। বিরাটস্ড চক্ররক্ষকঃ অতিবিশ্রুতঃ শুরো মদিরাক্ষো। নাম বিজ্পাটাছুজঃ, বিয়াটং 

বিরথং ষ্ট1 সমায়াৎ, তদ। ত্রিগর্থং হশশ্মাপং প্রাহরচ্চ ॥৩১৪ 

্শর্্মাও অন্যস্ত দ্ধ হইয়! সন্তর নয়টা বাণদ্থারা যুধিষ্টিরকে এবং চারিটা 
বাশছারা যুধিষ্টিরের চাররিট। অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৮। 

রাজা! তাহার পর শীভ্রকারী কুস্তীনন্দন ভীমসেন স্বশর্দার নিকটে উপস্থিত 

হইয়া উহার অশ্বগুলিকে সংহার করিলেন ॥২৯। 

তৎপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উৎকৃষ্ট বাণদ্বারা স্ুশর্্মার পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বধ করিয়া 

পরে রথের উপর হইতে উহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন ॥৩০। 

বিরাটয়াজার চক্ররক্ষক অভিবিখ্যাত বীর মদিরাক্ষ বিরাটকে রথবিহীন দেখিয়! 

আসিলেন এবং তখনই সুশন্মীকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩১॥ 

(২৮) স্থশন্মাপি হুসংরন্ধঃ__বা বরা ম। (৩) পৃষ্ঠগোপৌ চ--ভা। (৩১)-"মদিরাশ্থেতি 
বিশ্রত:-_ প্র, চক্ররক্ষোহস্ত শূরম্য শোণীশ্বো নাম ভারত !। স্ ভয়াছিরথং দৃষ্ট1 ব্রেগর্ং 
প্র্নহাত্বদা ॥--ভা। (৩২)***গদীং তন্ত-"*অভ্যত্রব্লী--বা ব বা ম, অভ্যপতঙ্বলী--ভা। 
তৃতীয়ার্ধং ভা নাস্তি। | 



বা পা পপ আক সপ ৮০৭১ পাশ ০ পপ পা ০ পা ৮৭৭ ০৭ সী 4 সপ 

পর্ববণি একত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৮৫ 

পলায়মানং ত্রগ্তং দৃষ্ট। ভীমোহভ্যতাষত । 
অনেন বীধ্যেণ কথং গাস্ত্ং প্রার্থরসে বলাশ ॥৩৩। 
রাজপুত্র ! নিবর্তম্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্। 
কথঞ্ানুচরাংস্ত্যক্ত। শত্রমধ্যে বিষীদসি 1৩৪ 
ইত্যুক্তঃ স তু পার্থেন স্তশম্ম। রণযৃথপত | 
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভীমং স সহসাহভ্যদরবদ্ধলী ॥৩৫। 
প্রাদ্রবস্ত,ঁমব্যগ্ঠো জীবিতেপ্ন,ঃ স্শন্মণ: | 
তীমন্ত জীমসঙাশো! রথাৎ রন কুগুলী 0৩৬। 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি । ততো বশী বিরাট হৃশম্মণো এথাৎ প্রন্ধদদা অবপ্রন্ত্য, অশ্ব হুশন্মণো গদাং 
পরীমুশ্ব গৃহীত্ব] 'ত২ হৃশশ্ম'ণমেব্, অভাইনৎ শ্রাহরৎ | বিকরণপোপাভাগ আর্ধঃ। তথা গঙ্গা- 

পাশিং স বিসাটঃ) বুদ্ধেহপি মন, তুণো মথা। তথা বি5চাল | যটুপাদোহয়ং শ্লোক: ।৩২। 

পলেতি। ভীমঃ অৈগর্তং ৃশন্মাশহ পপায়মানং দুটা] অভাভাবত | হে সশর্শন্! ত্বমনেন 

বীর্ধেণ কগং বঙ্গাৎ অন্স্থা গাঃ প্রারথয়সে গ্রহীতুমিজ্ছসি ॥৩৩। 

রাজেতি । ছে রাজপুজ। নিবর্তন্ব, তে পঙ্গায়নং ন যুক্রমূ। কথক শক্রমধো অন্চরান্ 

ত্য" বিীদসি ব্যাদেন পলাল়লে 1৩৩) 

ইভীতি । পার্থেন ভীমেন ইত্যুক:, স প্রসিদ্ধ, রথযুথপে। রথসমুহরক্ষকণ। বলী চল ন্ুশন্থা। 

তিষ্ট তিষ্ঠ ইতি উদ্ভেডি শেদ:, সহসৈর ভীমমভয রব 15৫7 

গ্রেতি। ভীমলক্কাশো ভীমততশ্য এব।  অসাধারণাক্তকঃ  খঙ্বয়মনহ্য়ালক্কা সঃ, 

“বাজীবমিব রাজীব” ইত্াধিসাহি তাদর্পগোরাহ্রপবৎ | | ওলী কগুলধুগলধারী ভীমন্ত, 
২ শী. কপ“ অপ সাপ উবার ভ২৯ 1০০ » ক ১ + দা পা ও । হব উর ৮- 

তাহার পর বলবান্ [বরাটরাজ! সুশশ্মার রথ | হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এবং 

স্শন্নারই গদা গ্রহণ করিয়া ক্টাহাকে আঘাত করিলেন, আর তিনি বৃদ্ধ হইয়াও 
যুবকের তুল্যই গদাহস্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩১] 

'ভখন ভীম স্ুশশ্মীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন--“তুমি এই বলে 
বলপুর্ববক পরের গরু হরণ করিতে চাহিয়াছিলে কেন ? ॥৩৩| 

রাজপুত্র! ফের, তোমার পলায়ন করা উচিন নে । কেনই বা ভূমি শক্র- 

মধ্যে অনুচরদিগকে ত্যাগ করিয়া বিষাদে পঙ্গায়ন করিছেছ ?? ॥৩৪।॥ 

ভীম এইব্প বলিলে, প্রসিদ্ধ লবান্ ৪ রথসমৃহরক্ষক সেই সুশর্শা থাক্ থাক্ 

বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩৫এ 

(৩৪)-*-শক্রমধ্যে পলায়সে_ভা । (৩৫)...ঠিষঠ তিষ্ঠেতি ভীমশ্য--তা । (৩৬)*. 

জীবিতেপ্,স্ভতো  রণাৎভা,"-প্রস্কনদ্য পাণুবঃ-_উভয়াদ্ধয়!ঃ  পৌর্বধাপর্ধ্য বিপর্ধযয়শ্৮-_ 

বাবলাাস! 



২৮৬ মহাভারতে বিরাট- 
তং ভীমসেনো ধাবস্তমত্যদ্রবত বীর্য্যবান্। 
ব্রিগর্তরাজমাদাতৃং সিংহঃ ক্ষুদ্রম্নগং যথা ॥৩৭1 
অভিদ্রুত্য স্শন্্মাণং কেশপক্ষে পরাম্বশত । 

সমুগ্যম্য চ রোষাত্বং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥৩৮॥ 
পদা মৃদ্ধি। মহাবাহুঃ প্রাহরদ্বিলপিঘ্যতঃ | 
তম্ত'জানূ দদৌ পৃষ্ঠে জঙ্্রে চৈনমরত্তিনা | 
স মোহমগমদ্রোজ। প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৩৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
রথাৎ প্রন্কন্দা অবপূত্য, হুশর্্ঘণৌ জীবিতেগ্ন,: জীবনগ্রহণেচ্ছুঃ সন্, অব্যগ্রো বীরস্তিষশ্নেব, তৃর্ণম, 
প্রাজজবৎ অধাবৎ /৩৬। 

তমিতি। সিংহ: ক্ষুত্রমগমাদাতৃং যথা অভিদ্রবতি, তথা বীর্ধ্যবান্ ভীমসেন:, ধাবস্তং তং 

ভ্রিগর্থরাজম, আদাতুং গ্রহীতুম্, অভ্যদ্রবত অভ্যধাব্ৎ ॥৩৭। 

অভীতি। ভীমসেনঃ অভিদ্রত্য ভ্রুতমভিমুখং গত্থা, কেশপক্ষে কেশপাশে স্বশশ্মাণং পরাম্বশৎ 

অগৃহাৎ, রোষাত্তম্, সমৃদ্যম্য উত্তোল্য, মহীতলে পাতয়িত্বা চ নিম্পিপেষ ॥৩৮। 

ভারতভাবদীপঃ 
“রামরাবণয়োষু্ধং রামরাবণয়োরিৰ” ইতিবদহ্থপম ইতার্থ: ॥৩৬--৩৭। কেশপক্ষে কেশকলাপে। 

“পাশঃ পক্ষম্চ হম্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পর” ইতি । শ্রক্ষো মাসাঞ্ধকে” ইত্যুপক্রম্য “কেশাদেঃ 

পরতা বৃন্দ ইতি মেদিনী। অত্রোক্তং নীতিশাস্ত্রে-_-“বামপাণিকচোৎপীড়া (১) ভূমৌ 
নিম্পেণং ব্লাৎ (২)। যুদ্ধি পানদপ্রহরণং (৩) জাঙনোদরমর্দিনমূ (৪) ॥ মালুরাকারয়। 
ুষট্যা কপৌলে দুঁতাড়নম্ (৫)। কফোণিপাতোছপাসকৎ (৬) সর্বতভ্তলতাড়নম্ (৭)। 

তালেন যুদ্ধে ভ্রমণং মারণং (৮) স্বতমঞ্ধা। চতৃভিঃ ক্ষত্রিয়ং হন্তাৎ পঞ্চভিঃ ক্ষত্রিয়াধমম্। 

বড়ভির্বৈশ্বং সগ্তভিত্ত শূত্রং সক্করমষ্রভিঃ ॥” ইতি। এতেষাং মধ্যে তং কেশগ্রহাদিভি: 

কুগডলধারী ও ভীমসেনের তুল্যই ভীমসেন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, স্ুশশ্মার 

জীবন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা! করিয়া ধীরভাবেই দ্রুত ধাবিত হইলেন ॥৩৬॥ 

তখন ন্ুশপ্মাও ধাবিত হইলেন; এই সময়ে সিংহ যেমন ক্ষুত্র মগকে ধরিবার 
জন্য ধাবিত হয়, সেইরূপ বলবান ভীমসেনও স্ুশশ্মীকে ধরিবার জন্য ধাবিত 

হইলেন ॥৩৭॥ 
এবং তিনি দ্রেত যাইয়। সুশন্মীর কেশাকর্ধণ করিলেন, আর স্ুশর্মাকে উত্তোলন- 

পূর্ধ্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়! নিষ্পেষণ করিলেন ॥৩৮॥ 

(৩৭)--"ত্তগর্তরাজমাদত্ত সিংহঃ ক্রুদ্ধো মুগং যথা-_-ভা। (৩৮,*-নিষ্পিপেষ মহীপতিম্-__ 

প্র। (৩০) পূর্ববপাদবয়ং ভা! নান্তি।--'দদৌ ভীমঃ প্র বা ব রা ম,**-সম্মোহমগমন্্রাজ 
প্রহারবলপীড়িত;_তা। 

কর এ পাত ৯ বটি কতটি ক পপ হি ৬. ৬ গান ক ও এ এ ৭ ০ জপ 



পর্তবণি একত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৮৭ 

তশ্মিন্ গৃহীতে বীরে তু ত্রিগর্ভতানাং মহারথে । 
অতজ্যত বলং সর্বং ব্রেগর্তং তহ্ুয়াতুর্ম্ ॥8৩। 
নিবত্ত্য গাস্ততঃ সর্ববাঃ পাণ্ডোঃ পুত্র! মহাবলাঃ | 
অবজিত্য হৃশন্মাণং ধনঞ্চাদায় সর্ববশঠ ॥৪১।॥ 

স্ববাহুবলসম্পন্ন হীনিষেব' যততব্রতাঃ | 
বিরাটস্ত মহাত্মানঃ পরিরব্লেশবিনাশনাঃ। 

স্থিতাঃ সমক্ষং তে সর্বে ত্বথ ভীমোহভ্যভাষত ॥৪২॥ (যুগ্নকম্) 
নি কয এড এ ও ও এর 88৫৮ খারা ও শর ও এ 0১৭৩ ক ৪৫০৪, 

ভারতকৌ মুদী 
পঙ্গেতি। মহাবাহভীঁম:, বিলপিস্তো৷ বিলাপং করিস্ুতঃ ুশশ্মণো! মৃদ্ধি,, পদা প্রাহরৎ তন্ত 

পৃষ্ঠে জান্ দদে জান্ছয়েন ততপৃষ্ঠমারুরোহেতার্থঃ, অরত্বিনা মুনা চৈনং জন্্রে। তেন চ প্রহার- 
ৰরেণ পীড়িতঃ স রাজ! মোহমগমত্ । বট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯। 

তশ্থিন্লিতি। ব্রিগর্তানাং মহারথে তশ্মিন্ বীরে হুশশ্মণি, ভীমেন গৃহীতে তু সতি, সর্বষেব 

তং ব্্রৈগর্ভং ব্লম্, ভয়াতুরং সৎ, অভঙ্ত ভিন্নসংঘমভ বৎ ৪৪০ 

নিবর্থোতি । ততঃ, অস্ত্রেধু মহাবলাঃ ন্ববাহুবলসম্পন্নাশ্চ, হ্রিয্ং লঙ্জাং নিষেবস্ত হীতি 
হ্বীনিষেবাঃ, তদানীং গর্বকরণকালেইপি তদকরণার্দিতি ভাবঃ, যতব্রতা দৃঁঢ়নিয়মাঃ তঙ্গানীমপি 

আত্মগোপনাদিত্যাশয়ঃ, বিরাটশ্া পরিক্লেশবিনাশনাঃ, মহাত্মানশ্চ, তে সর্ষে পাপ্ডোঃ পুআাঃ ভীম- 

নকুলসহদেবাঃ পরক্র যুধিষ্টিরাস্তিকে গমনদর্শনাৎ, হুশন্াণমবজিত্য, সর্ব] গা নিবর্থা, সর্বশঃ লর্ধাং 
ধনঞ্চাদায়, বিরাটশ্য সমক্ষং স্থিতাঃ। অথ ভীমঃ অভ্যভাষত, মনসেতি শেষ: | দ্বিচত্বারিংশতমঃ 
ক্গোকঃ ফট়পাদঃ ॥৪১--৪২। 

৯ সপসপিপপ 

তখন স্শশ্মা বিলাপ করিবার চেষ্টা করিলে, মহাবান্ু ভীম তাহার মস্তকে 

পদাঘাত করিলেন এবং জানুযুগলদ্বারা তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুদ্িপ্রহার 
করিলেন ; তখন সেই গুরুতর প্রহার্ে পীড়িত হইয়া স্বশপ্মা মুচ্ছিত হইয়া 

পড়িলেন 1৩৯1 

ভীমসেন, ত্রিগর্তদিগের মধ্যে মহারথ ও বীর শ্ুশশ্মাকে ধরিলে, সেই জরিগর্ভসৈঙ্য 

সমস্তই ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল 4৪০ 

তাহার পর অস্ত্রবল ও বাহুবলশালী, লজ্জাশীল, দৃঢ় নিয়মযুক্ত এবং বিরাটরাজার 
ক্লেশনাশক মহাত্মা! সেই পাগুবেরা সকলে (ভীম, নকুল ও সহদেব) ন্ুুশশ্মাকে জয় 

করিয়া এবং সকল গরু ও ধন ফিরাইয়! আনিয়া! বিরাটরাজার সমক্ষে যাইয়া 
অবস্থান করিলেন । পরে ভীম মনে মনে বলিলেন--8৪১--৪২। 

(৪*)--.গৃহীতে বিরথে_প্র বা বনাম (৪১)--পুআ মহারখাঃ। তান বিজিত্য 

জিগর্থাদীন-_-ভা। (৪২) দ্বিতীয়া, তা নাস্তি ।---সর্যে অথ তীম:-স্প্র ভা । 



২৮৮ মহাভারতে বিরাউ. 

নায়ং পাপসমাচারো মো জীবিতুমর্থতি | 
কিন্ন, শক্যং ময়া কর্ত,ং যদ্রাজ! সততং ঘ্বণী ॥3৩। 
গলে গৃহীত্বা রাজানমানীয় বিবশং বশমৃ। 
তত এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধ পার্থো বকোদরঃ | 
রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুষ্ঠিতম্ ॥8৪॥ 

অভ্যেত্য রণমধ্যস্থমভ্যনন্দদ্যুধিতিরম্। 
দর্শয়ামাস ভীমস্ত তামবস্থাং স্ুশন্দণঃ ॥8৪৫॥ 

প্রোবাচ পুরুষব্যাত্্রং ভীমমাহবশোভিনম্ । 
তং রাজা প্রহসন্ দৃষ্ট। মুচ্যতাং বৈ নরাধমঃ ॥৪৬॥ 
নিল ০০০০ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। পাপসমাচারঃ অয়ং স্থশশ্মা, মন্তো মম সকাশাত জীবিতুং নাহতি । কিন্তু ময় কিন্ন, 

কর্তং শক্যম। যদ্যশ্াৎ্ রাজ! যুধি্িরঃ, সততমেব ঘুণী সর্বত্র দয়ালুঃ 1৪৩। 
গল ইতি। ততঃ পার্থো বুকোদররঃ, বিবশং জড়ীভূতম্, বিচেষ্স্তং স্পন্দমানম্, বিসংজ্ঞমূ 

অচেতনপ্রায়ম্, পাংশ্ুগ্রঠিতং ধুলিসমাচ্ছাদিতঞ্চ, এনং রাজানং হুশশ্দাণম্, গলে গৃহীত্বা, বশমানীয় 

বন্ধ! চ, বথমারোপয়ামাম। অয়মপি বট্্পাদঃ শ্োকঃ 108৪| 

অভোত্যেতি। ভীমস্ত অভ্যেত্য রণমধ্যস্থং যুধিষ্ঠিরমূ, অভ্যনন্দৎ অত্যবাদয়ৎ, স্থুশর্শণস্তা- 

মবস্থাং দর্শয়ামাম চ ॥৪৫। - 

ভারতভাবদীপঃ 

ধনুষা শোতমান ইতি শেষঃ )২১। তে সর্ষে মৎন্তাঃ |২২--২৫॥ অত্যুগ্রো যুধিষ্টিরং 

বাক্যশেষাৎ ॥২৬--৩২॥ ত্তরগর্তং ভ্রিগর্তাধিপতিম্ /৩৩--৩৫॥  ভীমসঙ্কাশ: ভীমোপম:, 
পতি ৯৯৯৬ সস ৭ পপি সা 

“এই পাপাচারী শর্মা আমার নিকট হইতে জীবন লাভ করিতে পারে না 

বটে; কিন্ত আমি কি করিতে পারি ; যে ৫: হু রাজ। যুধিষ্টির সর্ববদাই দয়ালু? ॥8:॥ 

এই সময়ে রাজা স্শশ্মী অবশ হইয়া থাকিলেও ছটফট করিতেছিলেন এবং 

ঠাহার চৈতগ্য প্রায় লোপ পাইয়াছিল, আর শরীরও ধূলিতে আবৃত হইয়াছিল; 

এই অবস্থায় পৃথানন্দন ভীমসেন গলধারণপূর্র্বক তাহাকে বশে আনিয়া বন্ধন করিয়া 

রথে উঠাইলেন 1888 
তাহায় পর ভীমসেন যাইয়! যুদ্ধমধ্যবন্তা যুধিষ্টিরকে অভিবাদন করিলেন এবং 

স্শন্্মার সেই অবস্থা দেখাইলেন ॥9৪৫। 
ক্স ০ পি সপ পর 

পপ 

(৪৪) পূর্বার্ং ভা নান্তি।' »বিবশং পাশু-ত1। (৪৫):-ভীমন্ত হশন্মাণং নরাধিপম্ 

_বাব রা ম। (৪৯). প্রাহমদষ্ট।--প্র বা বরা ম। দ্বিতীয়াপ্ধাৎ পরম্ “এবমূক্তেহব্রবীন্তীষঃ 

সুশ্ন্দীণং মহাঁবল+- প্র, 'এবমুক্তোহব্রবীত্তীমঃ হ্ুশশ্মীণং মহাবলম্৮_বা বরা ম। 
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ভীম উবাচ। 

জীবিতুং চেচ্ছসে মুঢ় । হেতুং মে গদতঃ শৃণু। 
দাসোহস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসত্স্থ চ সভাম্থ চ। 

এবং তে জীবিতং দগ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ ॥৪২॥ 

তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠে৷ ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ। 
মুঞ্চেমমধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্ ॥৪৮1 
দাসভাবং গতো৷ ছোষ বিরাটম্থা মহীপতেঃ | 

অদাসে! গচ্ছ নিরসন মৈবং কার্ষীঃ নে কণচিত 1৪৯) 

সিডি বৃ 

প্রেতি। রাজা যুধিষ্টিরঃ, তং তদবস্থং হুশন্মাণৎ দুষ্ট গ্রহলন্ প্রহস্তন্ সন, আহবেন যুদ্ধেন 

শোতত ইতি তং পুরুষব্যাস্ং ভীম প্রোবাচ-_নবাধমঃ সুশশ্মা! মুচ্যতাম্ 1৪৬। 

জীবিতৃমিতি । হে মুঢ! ত্বং যদি, জীবিতুমেব ইচ্ছসে ইচ্ছসি, তহি গদতো! বদতো য়ে 
লকাশাৎ তল্স জীবনম্থ হেতুং শৃধু। ত্বয়া সংসৎস্থ পরিষৎস্থ চ, সভান্থ হট্টাদৌ লোকসমৃছেষু চ, 
“সভা! দাতসমূহয়োঃ। গোষ্ঠ্যাং সভোষু শালায়াম্” ইতি হেমচন্্:, অহং বিরাটস্ত দাসোহম্থীতি 
বাচযম্। এবং নতি তে জীবিতং দগ্তাম্। এধ যুদ্ধজিতো যুদ্ধবি্য়িনো বিধিবিধানম্। ধট্পাদোহয়ং 

্োকঃ 88 ৭। 

তয়িতি। ততো জোঠ্ো। ভ্রাতা যুধিষটিরঃ, তং ভীমম্, ইদং বচঃ সপ্রণয়মুবাচ। ইমমধমাচারং 

স্ৃপঘ্মাণং মুঞ্চ, যদি নয়ং তে প্রমাণং গ্রাহবচনা ভবামঃ 8৪৮| 

তখন যুধিষ্টির স্থুশশ্মাকে দেই অবস্থায় দেখিয়া আনন্দিত হইয়া যুদ্ধশোভী 

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমকে বলিলেন-__“নরাধমটাকে ছাড়িয়া দাও” ॥৪৩1 

ভীম বলিলেন_-“মুর্খ! তুই যদি বাঁচিতে ইচ্ছা! করিস্, তবে তাহার হেতু 

আমার নিকট শ্রবণ কর. আমি বলিতেছি--তুই সভায় ও লোকসমূহের মধো 

বলিবি যে, “আমি বিরাটরাজার দাস হইয়াছি' এইরূপ হইলে আমি তোর জীবন 

দান করিতে পারি। কারণ, যুদ্ধবিজয়ীরা! এইরূপ বিধানই করিয়া থাকেন” ॥৪৭ 

তাহার পর ঘুধিষ্টির প্রণয়ের সহিত ভীমকে এই কথা বলিলেন_-“ভীম ! আমার 

কথা যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই নিকুষ্টাচারীকে ছাড়িয়া দাও ॥৪৮| 

এ, ত বিরাটরাজার দাস হইয়াছেই ! ন্তুশশ্মা ! তুমি মুক্ত হইলে ; অতএব 

অদ্াস হইয়াই গমন কর; মার কখনও এরূপ করিও না” 89৯৪ 

(৪৮) পূর্বাদ্ধাৎ পরম্ "যুধিষ্ঠির উবাচ'-বা বরাম। (৪৯)-"গতোহসৈব--বা ব তা: 

..কাফাঁং কদাচন-রা ম। ইত পরুম্ “জ্যহিংশোহধ্যায়১-বা বরা ম। 

বিরাট-৩৭ (১২) | 



২৯০ মহাভারতে বিরাট- 

এবমুক্তে তু সব্রীড়ঃ সুশন্মাসীদধোমুখঃ | 

স মুতেশহভ্যেত্য রাজানমভিবাছ্য প্রতস্থিবান্ ॥৫০। 
প্রমুচ্য চ স্থশম্মাণং পাগুবান্তে হতদ্বিষঃ | 

সংগ্রামশিরসে। মধ্যে তাং রাত্রিং হুখিনোহবসন্ ॥:১৪॥ 

ততো বিরাটঃ কৌন্তেয়ানতিমানুষবিক্রমান্। 
অর্চয়ামাস বিভেন মানেন চ মহারথান্ ॥৫২॥ 

বিরাট উবাচ। 

যখৈব মম রত্বানি যুক্সাকং তানি বৈ তথা । 
কার্য্যং কুরুত তৈঃ সর্বেব যথাকামং বথামখম্ ॥৫৩। 

ভারতকৌমুদী 

দাসেতি। এব স্থশশ্মা বিরাটশ্ত মহীপতেঃ দাসভাবং দাসহ্ং গতো হি, তদধীনীভূতত্বাদিতি 
ভাবঃ। স্থশর্মাণং প্রত্যাহ-অদাস ইতি। হে স্থশর্মন! ত্বং মুক্রোহলি, অতএব অদ্দাস এব 

গচ্ছ। পুনঃ কচিদপি এবং পরজ্রব্যহরণং মা কাযা: ॥৪৯ 
এবমিতি। যুধিষ্িরেণ এবমুক্তে তু হুশশ্মা সব্রীড়ঃ সলজ্জঃ অধোমুখস্চাসীৎ। পরঞ্ণ ভীমেন 

মুক্তঃ স শর্মা, রাজানং বিরাটমভ্যেত্য অভিবাদ্ধ, প্রতস্থিতবান্ প্রতস্থে ॥৫০॥ 
প্রেতি। হতদ্বিষো৷ নাশিতশত্রবন্তে পাগুবাশ্চ, স্থশন্মাণং প্রমুচা, সংগ্রামশিরমো যুদ্ধ 

সম্মুখদেশশ্যৈব মধ্যে, জয়লাভাৎ্ স্থুখিন এব তাং রাত্রিমবলন্ ॥৫১৪ 

তত ইতি । ততো! বিরাটঃ, মান্ষবিক্রমমতিক্রান্তা ইত্যতিমানুষবিক্রমাস্তান্ মহারথান্ 

কৌস্তেয়ান্ পাগুবান্, বিত্তেন পারিতোধিকধনদানেন, মানেন গোৌরবকরণেন চ 
অর্চয়ামাস ॥৫২। 

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, সুণম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। তাহার পর ভীম 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি যাইয়া বিরাটরাঞ্জাকে অভিবাদন করিয়। প্রস্থান 

করিলেন ॥৫০॥ 

এদিকে শক্রবিজয়ী পাগুবগণ সুশন্মাকে ছাড়িয়৷ দিয়া সেই যুদ্ধস্থানের সম্মুখ- 

ভাগেই সেই রাত্রি স্বখে বাস করিতে লাগিলেন ॥৫১॥ 

তাহার পর বিরাটরাজা, অলৌকিকবিক্রমশালী মহারথ পাগুবগণকে ধন ও মান 
দ্বারা পুজা! করিলেন ॥1২॥ 

(৫*) এবং স উক্তঃ সত্রীড়ঃ--ভা। (৫১) অবমুচয হশশ্মাণম্_বা ব, বিস্ৃজ্য তু স্থশশ্মাণমূ্_ 

রাম। প্রথমাঞ্ধাৎ পরম্ 'স্ববাহুবলসম্পন্না হ্বীনিষেবা যতব্রতাঃ। বিরাটন্ত মহাত্মানঃ পরিক্েশ- 

বিনাশনাঃ ॥ ইতি পুনরুক্তঃ ক্সোকঃ- প্র, “ম্ববাহুবলসম্পন্ন। হ'নিষেবা যতত্রতাঃ ইত্যর্ধমধিকং_- 

বাবরাম। (৫২)"অঞ্চয়ামাস মানেন সর্বানথ--ভা। (৫৩).."যুম্মাভিঃ সহ তানি বৈ।*” 

কাধাং কুরুত সর্বে বৈ--প্র বা বরা ম। 
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দদাম্যলঙ্কতাঃ কন্যা বসুনি বিবিধানি চ। 

মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যদ্বঃ শত্রুনিবর্ণাঃ ! 1৫৪8 

যুদ্মাকং বিক্রমাদগ্য মুক্তোহহং স্বস্তিমানিহ । 
তল্মাস্তবন্তো মশ্ম্যানামীশ্বরাই সর্ব এব হি ॥৫৫॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তথাভিবা দনং মতস্থাং কৌরবেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্। 
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সবেব যুবিঠঠিরপুরোগমাঃ ॥৫৬| 
প্রতিনন্দাম তে বাক্যং সর্ব এব বিশাংপতে ! | 

এতেনৈব প্রতীতাঃ ম্ম যত্বং মুক্তোহদ্য শক্রভিঃ ॥৫৭। 
শব্দ খাছ ক ক এ বক জীউ উকজীককীজডডজ উজ জজজচতিজ তত 

চু - 

ভারতাকী মুদী 
যথেতি । মৎ্শ্রাদেশীয়ানি গজাশ্বাদীনি বত্বানি যখৈব মম, তানি যু্াকমপি তখৈব। অতএব 

সর্বা এব যুয়ং যথাকামং যথাস্থখ্, তৈ রতৈ: কার্যং কুরুত 1৫৩॥ 

দদামীতি। হে শক্রনিবর্থণাঃ ! অহং যুদ্মভাম্ অলঙ্কতাঃ কণ্তাঃ, বিবিধানি বস্থনি ধনানি চ, 

বো যুদ্মাকং মনসম্চ যৎ বস্ত ব! অভিপ্রেতম্, তত, দদামি 1৫৪॥ 

ঘুক্মাকমিতি | হি যন্মাৎ, অহয়ছ্য যুদ্মাকং বিক্রমাদের মুকত, ইহ স্বস্তিমান্ কুশলী চ স্থিতঃ। 

তশ্মাৎ সর্ব এব ভবস্তঃ, মত্শ্যানাং মতস্কাদেশন্তা, ঈশ্বরাঃ পতয়ো! জাতাঃ ৪:৫1 

তথেতি | হুধি্রিরপুরোগমাহ সর্ষে কৌরবেয়া ভীমাদয়ঃ প্রাজলয়ঃ সম্ভ') তথ! অভিবার্দিনং 

বদস্তম্, মত্শ্ং মতল্তরাজম্ পৃথক্ পৃথক উচুঃ 1৫৬৪ 

প্রতীতি | হে বিশাংপতে ! বয়ং সর্ল এব তে বাকাম্, প্রতিনন্দাম আনন্দেন গৃষ্াম | অন্ত 

যৎ ত্বং শক্রভিমুর্কঃ, এতেনৈব বয়ং প্রতীতাঃ সন্থ্টাঃ ॥৫৭। 
সস কা পাপ কপট 

বিরাটরাজা বলিলেন-__-“মংস্তাদেশের রত সকল যেমন আমার, আপনাদেরও 

তেমনই ;₹ সুতরাং আপনারা সেঞ্লিদ্বার! ইচ্ছানুস'রে ও যথান্থখে কাধা করিতে 

থাকুন ॥৫৩॥ 

শক্রবিজয়িগণ ! আমি মাপনাদিগকে অলঙ্কৃত কনা, নানাবিধ ধন এবং 

আপনাদের মনের যাহা অভিপ্রেত, সে সমস্তই দান করিতেছি ॥৫৪। 

কারণ, আমি আজ আপনাদের বিক্রমেই যুক্ত হইয়াছি এবং কুশলে আছি; 

অতএব আপনারা সকলেই মতস্তদেশের অধিপতি হইয়াছেন” 8৫৫॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন__বিরাটরাজা সেইরূপ বলিতে লাগিলে, যুধিষ্টির প্রভৃতি 

কুরুবংশীয়েরা সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়। পৃথকু পৃধকৃভাবে বলিলেন_1৫৬॥ 

(৫৫). শ্বন্তিযানিব- প্র । (৫৬) তথেতিবাদিনন্--রা ম। (৭৭) প্রতিনন্দামহে বাক্যম্.** 

এতেনৈব প্রীতা: সম _প্র, অভিনন্দাহ তে বাক্াম্--তা । 

উন পাক 



২৯২, মহাভারতে বিরাট- 

অথাব্রবীৎ প্রীতমনা মণ্স্যরাজো যুধিতিরযূ । 

পুনরেব মহাবান্ুৎ বিরাটো। রাজসতমম্ ॥৫৮॥ 
এহি:ত্বামভিফেক্ষ্যামি মণ্ম্যরাজোহস্ত্ব নো৷ ভবান্। 
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যন্তে শক্রনিবরণ ! 0৫৯ 

তত্ভেহহং সম্প্রদাস্যামি সন্নমহতি নে! ভবান্। 

রত্বানি গাঃ স্রবর্ণঞ্চ মণিমুক্তা বসূনি চ ॥৬০॥ (যুগ্কম্) 

বৈয়াজ্পদ্য ! বিপেন্দ্র! সবিখৈব নমোহস্ত তে। 
ত্ব্কৃতে হাগ্য পশ্যামি রাজ্যমাত্সানমেব চ ॥৬১। 

ভারতকৌ মুদী 
অথেতি। অথ মতশ্তরাঁজো বিরাটঃ প্রীতমনাঃ সন, রাজসহমং মহাবাছং যুধিষ্িরমূ, পুনরেব 

অভ্রবীৎ ॥৫৮॥ 

এহীতি। হে শক্রনিবর্থণ ! ত্বম্ এছি, ত্বামেব রাজো অভিষেক্ষ্যামি ; ভবান্, নঃ অন্মাকম্, 

মতস্ডানাং মত্স্যদেশশ্ট রাজেতি মত্শ্তরাজঃ অস্ত । তে মনসশ্চাপি যদভিপ্রেতম্ঃ অহং তৎ তে 

সন্প্রদাশ্টামি । ভবান্ নঃ অন্মাকমস্তিকাৎ রত্বানি গাঃ স্থবর্ণঞ্চ মণিমুক্তাঃ বস্থনি অন্যানি ধনানি ৮, 

এতৎ সর্ব প্রার্,ম্তি ॥৫৯--৬*॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

পঞ্চভির্মারয়তান্ত। ক্ষত্রিয়াধমত্ত২ব দশিতম্ ॥৩৮--৪২॥ ঘ্বণী দয়ালুঃ ॥৪৩॥ বিবশম্ অচিত্তম্ 
বশং পরাধীনম্ ॥৪৪--৫৬ প্রতীতাঃ হষ্ঠাঃ ॥৫4+--৫৯॥ নঃ অন্মৎসম্বদ্ধি, সর্বং ভবান্ 

“নরনাথ ! আমরা সকলেই আনন্দের সহিত আপনার বাক্য গ্রহণ করিতেছি 

বটে ; তবে আপনি যে শত্রুদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট 
হইয়াছি” ॥৫৭॥ 

তাহার পর মবস্যরাজ বিরাট সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় মহাবাহু ও রাজশ্রেষ্ঠ 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন-__॥৫৮। 

“শক্রনাশক ! আপনি আনুন, আপনাকেই আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, 

আপনিই আমাদের মংস্যদেশের রাজা! হউন ; আর আপনার মনের যাহা অভিলধিত, 
তাহাই আপনাকে আমি দান করিব। কারণ, আপনি আমাদের নিকটে রত, গো, 
সরর্ণ, মণি, মুক্তা ও অন্ত ধন-__-এ সমস্তই পাইবার যোগ্য ॥৫৯-_-৬৯॥ 

(৫৮)"*মতচ্যো রাজা-_ভা১*.'মহাবাহঃ."*রাজসত্তমঃ- প্র বা বরা ম। (৫৯) অতি- 
বিামি__ভা,*.*অভিপ্রেতং যথেষ্টং ভূবি ছুর্পভম্--বা ব রা ম। (৬*)--'মশিমুক্তামথাপি 

প্র--বা,*""মণিমুক্রমথাপি চ--বা! ব রা ম। (৬১)."ত্বত্কতেহস্য প্রপশ্তামি _ভা,**'রাঙ্গাং 

লন্তানমেব চ-স্ৰা বরামষ। ধ 



পর্ব একত্রিংশোহধ্যায়ঃ। ২৯৩ 

যতশ্চ জাতঃ সংরস্তঃ স চ শক্রর্শং গতঃ । 

ততো যুধিঠিরো! মতস্যং পুনবেবাভ্যতাষত ॥৬২। 
প্রতিনন্দামি তে বাক্যং মনোজ্ঞং মণ্ম্য ! ভাষসে। 

আনুশংস্যপরো নিত্যং হবমনাঃ সততং ভব ॥৬৩। 

গচ্ছন্ত দূতাম্ত্বরিতং নগরং তব পাধিব !। 
ুহৃদাং প্রিয়মাথ্যাতুং ঘোবয়ন্তশ্চ তে জয়মূ ॥৬৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

বৈয়েতি। হে বৈয়াস্রপস্ভ | বৈয্লান্পদ্গোত্র ! বিপ্রেন্্র! যুধিষ্ঠিরেণ শ্বয়মেবাত্মন ইখং 

পরিচায়িতত্বাদীদৃশং সন্বোধনম্। শর্বঘৈব তে নমোহস্ত। হিযস্মাদদ্য হত্রুতে ত্শ্সিমিত্রমেব 

রাজাযমাত্মানমেব চ পশ্যামি, অন্যথা স্থুশশ্মণৈব তদুতয়পোপসন্ভব ইতি ভাবঃ ৪৬১৪ 

যত ইতি। সংবস্তঃ অয়ং যুদ্ধাড়ম্বরশ্চ যতে। যস্াৎ শত্রোজাত:, স চ শক্রত্বৎকুত এব বশং 

গতঃ। ততো ষুধিষ্টিরঃ পুনরেব মৎ্স্যং বিরাটমভাভাবত $৬২। 

প্রতীতি। হে মতশ্ট! তে বাকাং প্রতিনন্দামি আনন্দেন প্রতিগৃ্কামি । যেন হি স্ব 

মনোজ্ং ভাষসে । কিন্তু ত্বং নিত্যম আবনৃশংস্তপরঃ সর্বত্র অনিষ্রতাপরায়ণঃ, সততম্, সথমনাঃ 

প্রজান্থ প্রসন্নহৃদয়শ্চ ভব। তেনৈব বয়ং তুষ্যাম ইত্যাশয়ঃ ॥৬৩॥ 

গচ্ছন্তিতি। হে পাধিব! তব দৃতাঃ তে জয়ং ঘোষয়ন্তঃ সম্ভঃ, হুম্ৃদামন্তিকে প্রিয়ং 

তং জয়ম, আখ্যাতুং বক,ম্, রত নগরং গচ্ছন্ত । বিদিতযুদ্ধগমনবৃত্ান্তৌ ভ্রৌপস্তঞ্জুনা- 
বাশ্বাসয়িতুময়মূপদেশো বুধিষ্ঠিরশ্বোতাৰধেয়ন্ 7৬৪৪ 

ভারতশাবদীপঃ 

গ্রহীতৃমহতি ॥৬* _-৬১৪ যতো নিগৃহ'তঃ জাতসংরন্ধে। জাতভয়োহপি ত্বন্ধলাঙ্গ চ শক্রবশং 
গতোহন্ছি ১৬২--৬৭। 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরুটপর্কশি নৈলকঠীয়ে ভারত ভাবদীপে একত্রিংশোহধায়ঃ ৪৩১। 

হে বৈয়াস্পগ্গোত্র ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনাকে সর্ধ্বপ্রকারেই নমস্কার করি। 

যেহেতু আজ আপনার জন্তই আম রাঙ্গ্য ও নিজের জীবন দেখিতেছি ॥৬১॥ 

এবং যাহার জন্য এই যুদ্ধাড়গ্বর হইয়াছিল, সে শক্রও আপনার জন্য বশীভূত 
হইয়াছে” । তংপরে যুধিষ্ির পুনরায় বিরাটরাজাকে বলিলেন-_॥৬২॥ 

“মস্যরাজ ! আপনি সুন্দর বলিতেছেন ১ সুতরাং আপনার বাক্য আমি 

আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আপনি সর্বদাই সকল লোকের উপরে 

দয়ালু এবং প্রজাদের উপরে প্রসন্নচিত্ত হউন ৬৩1 
রাজা! আপনার দূতগণ আপনার জয় ঘোষণা করিতে থাকিয়া বন্ধুবর্গের 

নিকট এই প্রিয়লংবাদ বলিবার জন্য সত্বর নগরে গমন করুক” 8৬৪৪ 

(৬৩) প্রতি নন্দাম...স হুখী সততং:ভব-_ভা,.--কুস্থখী সততং ভব--বা! বর! ম। (৬৪) 
“দৃতাস্রিতাঃ-**ঘোষরন্ত চ__তা, ঘোষযস্ত চ-_বা ব বা ম। 



২৯৪ বহাভারতে 

ততন্তদ্বচনাম্মত্স্তো দূতান্ রাজ। সমাদিশশ | 
আচক্ষধ্বং পুরং গত্বা! সংগ্রামে বিজয়ং মম ৪৬৫ 

কুমাধ্যঃ সমলঙ্কৃত্য পর্য্যাগচ্ছন্ত মে পুরা । 

বানিত্রাণি চ সর্বাণি গণিকাশ্চ স্বলক্লতাঃ ॥৬৬॥ 

তে গত্বা সকলাং রাত্রিমথ সূর্য্যোদয়ং প্রতি | 
বিরাটশ্ঠ পুরাভ্যাসে দূতা জয়মঘোষয়ন্ ॥৬৭॥ 

ইতি স্ীমহাভারতে শতপাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে দক্ষিণগো গ্রহে বিরাটজয়ঘোষে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

স্পস্ট ৬. 

ভারতকোৌমুদী 
তত ইতি। ততো মতস্যো রাজ! তদ্ধচনাৎ দূতান্ সমাদিশৎ। হে দৃতাঃ! বৃয়ং পুরং গত্া, 

সংগ্রামে মম বিজয়ম্, আচক্ষধ্বং ব্রত ॥৬৫। 

কুমাধ্য ইতি | কুমার্ধ্যঃ স্বম্বগাত্রাণি সমলঙ্কত্য, সর্ববাণি সর্ধগ্রকারাণি বারধিঘোণি, শ্বলক্কতা 

গণিকাশ্চ, মে পুরাৎ পর্ধযাগচ্ছন্ত । ইতাপ্যাচক্ষধ্বমিতি শেষঃ ৪৬৬ 

তইতি। অথ তে দূতাঃ সকলাং রাত্রিং গন্ধ! রাত্রিশেষপধ্যন্তং গমনং কত্বেত্যর্থ:, হুর্ষ্যোদয়ং 

₹তি প্রভাতকালে, পুরাভ্যামে নগরোপকণে, বিরাটশ্ত জয়মঘোষয়ন্ ॥৬৭। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্ীহবিদা সসিষ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌম্ুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি গোহরণে একব্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥*॥ 

এ ৯১৭5৩ আনার এরর এ গত ক এ ও "ও € জব পর ক পঞষ নও উপাজওা ক কন শত আপি টিপ ৮ বড ৮ সব ০০ জবর এপ এর ওপর পট উট ও চি ও ও ও জজ শ জপি ও জগ কপ ককিবা ৬০ ওক এ জগাকজ 

তাহার পর বিরাটরাজ। যুধিষ্টিরের বচন অনুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন 

যে, “তোমরা রাজধানীতে যাইয়৷ আমার যুদ্ধ জয়ের সংবাদ বল ॥৬৫॥ 

আর স্ুদঙ্জিত কুমারীরা, সর্বপ্রকার বাধ ও সুন্দর অলঙ্কৃত বেশ্যার! যেন 

আমার রাজধানী হইতে আগমন করে' ॥৬৬।॥ 

তাহার পর সেই দূতগণ সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া যাইয়া গ্রভাতকালে রাজধানীর 

নিকটে বিরাটরাজার জয় ঘোষণা করিল ॥৬৭ 

(৬৬) আ্লোকাৎ পরম্ 'এতাঞ্চাজ্াং ততঃ শ্রত্বা রাজা! মন্টেন নোদ্ছিতাঃ। তামাজাং 

শিরসা কতা প্রশ্থিত। হইমানসাঃ ৪ অয়ং নিরর্থকঃ গ্লোকঃ অধিকঃপ্রে বাব রায। (৬৭) 

কেবলাং রাত্িম_প্রে। * “**'আয়স্বিংশোহধ্যায়ং প্র, +*"চতুস্তিংশোহ্ধ্যায়১--বা বস্বাম। 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 

যাতে ত্রিগর্ভান্ মণ্স্তে তু পশুনন্যান্ পরাপ্লিতুম্। 
ছুর্য্যোধনঃ সহামত্যো বিরাটমুপয়াদথ ॥১॥ 
ভীক্মো দ্রৌণশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ পরমান্ত্রবিৎ। 
দ্রৌণিশ্চ সৌবলশ্চৈব তথা দুঃশাসনঃ প্রভো ! ॥২॥ 
বিবিংশতিবিকর্শ্চ চিত্রসেনশ্চ বাঁধ্যবান্। 

দুম্মুথে ছুঃসহশ্চৈব যে চান্যে চ মহারথাঃ ॥5॥ 
এতে মতস্তানুপাগম্য বিরাটস্ত মহীীপতেঃ | 

ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জঙ্ুরঞ্জসা ॥৪॥ (বিশেধকম্) 

ভারতকৌমুদা 

যাত ইতি । মৎশ্বে বিরাটে, ভ্রিগর্তান্ যাতে যোন্ষ,ং গতে সতি তু, অথ সহামাত্যে। 

ছুধ্যোধনহ, অন্তান্ উত্তরধিখব্তিনঃ পশৃন্, পরীগ্িতুৎ গ্রহীতৃম, বিরাটং বিরাটরাজাম্। উপয়াৎ 
উপায়াৎ। অড়্াগমাভাব আর্ধঃ 7১1 

ভীত্ম ইতি। হে প্রভো! জনমেজয় ! পর্মান্রবিৎ ভীগ্মো ভ্রোণস্চ, কর্ণশ্চ, কুপশ্চ, 
দ্রোণিরশ্বখাম! চ, সৌবলঃ শকুনিশ্চ, তথা ছুঃশাসনঃ বীর্ধবান বিবিংশতিবিকর্ণশ্চ, চিত্রসেনষ্চ, 
দুম্মুখে! দুঃসহস্চ, অন্তে যে চ বাহিলকাদয়ে! মহারথ! আদন্ এতে, মৎ্স্যান্ মতশ্দেশমুপাগমা 

তরসা বলেন, ঘোষান্ গোঁপাপান্, বিজ্ঞাব্য প্রহারেণাপসাধা, অঞ্জসা দ্রুতম, বিরাটন্ট মহীপতেরগগোধনং 

জু: ॥২__-৪$ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__বিরাটরাজ ত্রিগর্তদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ক গমন 
করিলে, তাহার পরই ছৃষ্যোধন মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া বিরাটরাজার অন্ত 

পশু গ্রহণ করিবার জন্য বিরাটরাজ্জে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥ 

পরম অস্ত্রবেতা ভীম্ম, ফ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্খামা, শকুনি ও ছুশাসন এবং 
বলবান্ বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, ছুন্মুখ ও দুঃসহ, আর অন্ত যে সকল মহারথ 

ছিলেন, ইহারা মতস্তদেশে যাইয়া, বলপূর্ববক গোপালদিগকে তাড়াইয়া দিয় সত্বরই 
বিরাটরাজ্জার গোধন হরণ করিলেন ॥২-_-৪॥ 

(১)-"পশুংস্তান্ হ্বান্ পরীগ্সতি _প্র,-'-পশুহস্তান বৈ পরীপ্দতি_বাৰরাষ। (৩), 

ুন্থখো। ভুঃশলশ্চৈব-_বা! ব রা ম,-"ছুস্ুখো ছুশ্রতশ্চৈব--ভা। (৪)-*গোপান্ বিজ্বাব্য__ত1। 



২৯৬ মহাভারতে বিরাট- 

বন্তিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়স্তি তে। 
মহতা! রথবংশ্নে পরিবার্্য সমস্ততঃ ॥৫॥ 

গোপালানাস্ত ঘোষেণ হ্ন্যতাং তৈর্মহারথৈঃ | 
আরাবঃ স্থমহানাসীৎ সম্প্রহারে ভয়হ্করে ॥৬॥ 

গবাধ্যক্ষস্ত সন্ত্রন্তো রথমারুহা সত্বর2 | 

জগাম:নগরায়ৈব পরিক্রোশংস্তদার্ভব ॥৭॥ 
স প্রবিশ্ট পুরং রাজ্জে৷ নৃপবেশ্মাভ্যয়াততঃ | 
অবতীধ্য রথাত্র,র্মাখ্যাতুং প্রবিবেশ হ ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
বষ্টিমিতি। তে কুরবঃ, মহতা৷ বিশালেন, রথানাং বংশেন সমূহেন, “বংশে! বেণো কুলে বর্গে 

ৃষ্টশ্তাবয়বেহপি চ” ইতি বিশ্ব: সমস্ততঃ সর্বাস্থ দিক্ষু, পরিবাধ্য পরিঝেষ্ট্য, গবাং ঘষ্টিং সহম্রাণি, 
কালয়স্তি গৃহৃস্তি নম ॥৫। 

গোপেতি। তয়ঙ্করে সম্প্রহারে যুদ্ধে, তৈর্যহারথৈঃ, হন্ততাং হস্থমানানাং গোপালানাম, 

ঘোষেণ আর্তনাদেন, স্থমহান্ আরাবঃ কোলাহল আসীৎ।৬॥ 

গবেতি। সন্ত্ন্তো গবাধ্যক্ষো গবাং প্রধানকম্মচারী, তদ| আর্তব্, পরিক্রোশন্ কাতরভাবেন 
রক্ষকমাহযয়ন্ সত্বরশ্চ সন্, রথমারুহ নগরায়ৈব জগাম ॥৭॥ 

সইতি। স গবাধ্যক্ষঃ রাজ্ঃ পুরং নগরং প্রবিশ্তু, নৃপন্। বেশ্ম ভবনম্, অভ্যয়াৎ অগচ্ছৎ। 

ততশ্চ রখাদবতীধ্য, তদ্বৃত্বাস্তমাখ্যাতুং তুর্ণং তত্র প্রবিবেশ ॥৮॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

যাত ইতি । পরীপ্পতি লিগ্সতি যতঃ অথ অতঃ বিরাটং বিরাটদেশম্, উপয়াৎ উপায়াৎ ॥১-_-৪। 

কালয়স্তি নয়ন্তি, রখবংশেন রথসমূহেন ॥৫॥ ঘোষশ্ত ঘোষস্থানাৎ গবাং গোপালানাঞ্ 

সেই কৌরবেরা বিশাল রথসমৃহদ্বারা সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া বাট হাজার 
গরু আত্মসাৎ করিলেন ॥$॥ 

তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সেই মহারথের! যাহাদ্দিগকে প্রহার করিতেছিলেন, সেই 

গোপালগণের আর্তনাদে গুরুতর কোলাহল হইতে লাগিল ॥৬। 

তখন গোসম্বন্ধী প্রধান কম্মচারী অত্যন্ত ভীত হইয়া গীড়িতের ম্যায় কাতরভাবে 

চীৎকার করিতে থাকিয়া রথারোহণপূর্বক সত্থর রাজধানীতেই গমন করিল ॥৭॥ 
তাহার পর" সেই কন্্নচারী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়। রাজবাড়ীতে গেল এবং 

রথ হইতে অবতরণ করিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল ॥৮॥ 

(৫)-*পরিগৃহ সমস্ততঃ-_-ভা। (৬) গোপানাঞ্চেব ঘোষেণ হুতানাং তৈঃ-ভা। (৮) 
সন্প্রবিশ্--প্র বা," রাজবেশ্--বা ব রা ম,*"'প্রবিবেশ 'চ--ভা। 
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দৃষ্ট। ভূমিঞ্য়ং নাম পুত্রং মতম্যস্থ মানিনম্। 
তন্মৈ ত€ সর্বমাচষ্ট রাষ্ট্রন্ত পশুকর্ষণম্ ॥৯। 
ষ্ত্িং গবাং সহত্রাণি কুরবঃ কালযন্তি তে। 
তদ্বিজেতুং সমূতিষ্ঠ গোধনং রাষ্টবর্ধন ! ॥১০॥ 
রাজপুত্র ! হি তৎ প্রেপ্স,২ ক্ষি প্রং নির্যাহি বৈ স্বয়মূ। 
ত্বাং হি মতস্টে। মহীপালঃ শূন্য পালমিহা করোশ ॥১১॥ 

য়া পরিষদে! মধ্যে শ্লাঘতে স নরাধিপঃ। 
পুত্রো মমানুরূপশ্চ শুরশ্চেতি কুলোদ্বহঃ ॥১২॥ 
চম্বন্্বে নিপুণ! যোধঃ সদা বীরশ্চ মে স্তঃ। 

তম্ত তত সত্যমেবাস্থ মনুষ্য্বম্য ভাষিতম্ ॥১:। 
,১০০১:৩০০৩পতশিণশসশতছিহিগিত তপতি ১১১ *১শ৩কক৮০-১০৬ ০ক২-১5৭৮৯55500৯৯ 522৩5০9১255 2 22ত৩তসততি তর তপতি ৯৩ 2৩2২ 2৮৩5ক১1520 282 ৩5280220228001071 

ভারতকৌমুদী 

ষ্টেতি। ভূমিক্জয়ং নাম, মানিনং গবিবণৎ মহশ্রশ্ত বিরান, পুত্র পৃষ্টা, তশ্মৈ, তৎ সর্ববং 

রাষ্ুন্ত পশুকর্ষণং কৌরবৈঃ পশুগ্রহণমাচষ্ট । ভূমিজয়েতুযন্তরক্ৈব নামাস্তরম্ ৪১৪ 

ষ্মিতি। হে রাই্রব্ধন ! কুরবঃ কৌরবা:, তে তব গবাং যষ্টিং সহম্রাণি, কালয়স্তি বলাদ্- 

গৃহন্তি। অতএব তৎ গোধনং বিজেতুং সমুত্তিষ্ঠ উদ্যুজান্ব ॥১*॥ 

রাজেতি। হে রাজপুত্র! তদ্গোধনম্, প্রেপ্পরজদ্বক্ষুং সন্, ম্বরমেব ত্বং লিপ্রং নির্ধাহি। 

হি য্মাৎ, মহীপালো। মতস্তঃ, ইহ স্থাম, শন্তং পুরং পাপয়তীতি তমকরোৎ ॥১১। 

ত্বয়েতি। স নরাধিপ:, পরিধদঃ সভায় মধ্য, পুত্র উত্তরঃ মম অন্থরূপঃ শৃরস্চ, কুপোছছে। 

বংশধুরদ্ধরস্চ ইতি ইখম্, তয় দ্বারা, শ্লাঘতে অভিমানং করোতি ॥১২। 
পা ০. এ পা এ "লা প্াশ্ পাত অজ আপ শকাতিল 

এবং 'ভূমিঞয় (উত্তর)'-নামক গবর্বা রাজপুরকে দেখিয়া হার নিকট রাজ্যের 

পশুহরণ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল--॥৯1 

“রাজ্যবদ্ধন ! কৌরবেরা আপনাদের ষাট হাজার গর হরণ করিয়াছে ; অতএব 

তাহা জয় করিবার জন্ত আপনি উদ্যোগ করুন ॥১০॥ 

রাজপুত্র! আপনি সেই গরুগচলি ফিরাইয়৷ আনবার জন্ত নিজেই সন্বর 

নির্গত হউন। কারণ, মংস্যরাজ এখানে আপনাকেই শুন্যনগররক্ষক করিয়। 
গিয়াছেন (১১। 

সেই মহারাজ সভার মধ্যে আপনাদ্বারাই এইরূপ শ্লাা করেন যে,,“আমার পুত্র 

আমারই মৎ মত বীর এবং বংশের র ধুরদ্ধর ॥১২ 

(৯). (১.৭ সর্বমাসষ্টে, _ভা। (১*)-রাষ্ট্রবদ্ধনম্ প্র । ১১) ৩হিতং প্রেঙ্দ, .. পালম 
- প্র,তহিতপ্রেপ্প,:*শনির্ধাহি চহ্বয়ম্-রা ম। (১২) ত্তয়া চ পর্ধদো মধ্যে-"*শুরক্ষেতি _তা, 

স্বাং হি-_প্র, ত্বাং নৈ--বা। (১৩)***মান্যেজুণ্ত ভাবিতম--ভা। 

বিরাট-৩৮ (১২) 



২৯৮ মহাভারতে বিরাট- 

আবর্তয় কুরূন্ জিত্বা পশূন্ পশুমতাং বর !। 
নির্দণ হৈধামনীকানি ভীমেন শরতেজসা 1১৪1 
ধনুশ্য,তৈ রুক্সপুত্ঘৈঃ শবৈঃ সম্গতপর্র্ষভিঃ | 
দ্বিষতাং ভিন্ধ্যবীকানি গজানামিব যুথপঃ ॥১৫| 
পাশোপধানাং জ্যাতন্ত্রীং চাপদপাং মহাম্বনাম্। 

শরবর্ণাং ঘনুবাণাং শত্রমধ্যে প্রবাদয় ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতিতি। কিঞ্চ মে স্থৃতঃ, ইঘস্ত্রে বাণান্সে সদা নিপুণে। যোধো যোদ্ধা বীরশ্চ, ইতি ক্নাঘতে 

চেত্যর্থঃ। তশ্ত মচস্বেন্রন্ত তৎ ভাধিতং বাক্যং সতামেবাস্ত ॥১৩। 

আবর্তয়েতি। হে পশ্তমতাং বর! ত্বং কুরূন্ জিত্ব! তান্ পশূন্, আবর্তয় প্রত্যাবর্তঁয়, ভীমেন 

ভয়ঙ্করেণ শরতেজসা, এাং কুরূণাম্, অনীকানি বলানি, নির্দহ ॥১৪॥ 

ধ্থরিতি। যৃথপঃ প্রধানহস্তী, গজানামনীকানীব, ত্বমপি, ধন্ুশ্য,তৈ, কক্সপুষ্ধৈঃ হর্ণপুত্ধৈ: 
সন্নতপর্বভিঃ ঈষন্নতোপাস্তদেশৈঃ শরৈঃ, দ্বিষতামনীকানি ভিদ্ধি 1১৫॥ 

পাশেতি। পাশো প্রান্তদয়স্থিতৌ গুণবদ্ধনদীরুবিশেষাবেব উপধানে তস্্ী বন্ধনদ|রুবিশেযো 
যশ্থাস্তাম্, জ্যা গুণ এব তস্্রী য্তান্তাম্, চাঁপো বংশ্দণ্ড এব দণ্ড; অলাবুলহিতো! দণ্ডো যন্যাস্তাম্, 

শরে। বাণ এব বর্ণঃ কোণাখাবাদনদণ্ডে! যন্থ্যাস্ত।ঞ্চ, মহাম্বনাং বিশালশব্বাং প্রশস্তশবাঞচ, ধনুঃ সজ্যং 

কাশ্মকমেৰ বীণা তাম্, শক্রমধ্যে, প্রবাদয় । অন্তর চাপশবো দণ্মাত্রার্ধে বিবক্ষিতঃ | অভিধানানি 
তৃহ্ানি। অত্র সমস্তবস্তবিষয়ং সাঙ্গং বূপকমলক্কারঃ, তেন চামোদে ব্যজ্যত ইত্যলঙ্কারেণ 

বস্তধবনিঃ 1১৬৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
হগ্যতাং হ্তমানানামারাবঃ শব্দো মহানভূৎ ॥৬--৮॥ ভূমিঞ্রয়মিত্যত্তরস্তৈব নামাস্তরম্ ॥৯_-১০। 

শৃন্তপালং রাজ্ঞোহসঙ্িধানে পালকম্ ॥১১--১৪॥ বৃথপো গন্ধহ্তী ॥১৫॥ পাঁশোপধানামিতি 

পাশৌ মৌব্বীপ্রাস্ততয়গতো তাবেব উপধাঁনে বীণায়াং তন্্ীসন্ধানার্থকীলবিশেষৌ যন্াং 
স| পাশোপধানা তাম্। জ্যাতন্ত্রীং মৌর্ব্যেব তস্বী কার্গায়সতস্তবো যস্তাং তাং চাপো ধনুর: 

(এবং ইহাও বলেন যে,) “আমার পুত্র সর্বদাই বাণযুদ্ধে নিপুণ যোদ্ধা! ও বীর ; 

স্থতরাং সেই মহারাজের সেই বাক্য সত্যই হউক ॥১৩। 
হে পশুশালিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৌরবগণকে জয় করিয়। পশুগুলিকে ফিরাইয়া 

আমন্ুন এবং ভয়ঙ্কর শরতেজে কৌরবগণের সৈম্য সকল দগ্ধ করুন ॥১৪। 
হস্তিযুখপতি যেমন সাধারণ হস্তিসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, আপনিও সেইরূপ ধনু 

হইতে নির্গত, স্বর্ণপুজ্ঘ এবং আনতপর্বব 8৮৫০৯৮৬ শত্রসৈম্য ছিন্ন-ভিম্ন করুন ॥১৫$ 

(১৪)-**ভীমেন শুরতেজসা-_ প্র । 



র্বধণি ছ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ২৯৯ 

শ্বেতা রজতসঙ্কাশ! রথে যুজ্যজ্য' তে হয়াং | 

ধ্বজঞ্চ সিংহং সৌবর্ণমুচ্ছ মস্ত তব প্রভে। ! ৪১৭॥ 

রুঝুপৃজ্ঞাঃ প্রসঙ্নাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ত্বয়। । 
ছাদয়ন্ত শরাঃ সূর্ধ্যং রাজ্ঞামাযুবিরোধিনঃ ॥১৮॥ 
রন জিন্বা কুরূন্ সর্ববান্ বজ্পাণিরিবান্রান্ । 
যশো মহদ শপ্য ত্বং প্রবিশেদং পুরং পুনঃ ॥১৯॥ 

০০০০৬ ৩১৫ ও ০০ ও) এ ৫৮ এ কচ খা ৫8৩৮ এতাটিএও ত আক ও পদপসপজদ পরান খবর বক্ধার ক এ নস না ডক ক খাদি কক জত বত ৯০৮৩৯ 
কিক ডক ৮ ও ৩. ও গাও পদ রা পপর চর ইন ও ৮ ও ও 

ভারতকৌমুদী 

শ্বেতা ইতি। হে প্রভো! রজতমসক্কাশ। রৌপাতুল্যাঃ শ্বেতাঃ হয়৷ অশ্বাস্তে রথে যুজান্ধ 

যুজান্তাম। পিংহং সিংহাকারং সৌবর্ণং স্বর্ণময়ং ধবজঞ্চ তব রথে উচ্ছয়ন্ত উ্থাপয়স্ত ভৃত)। ইতি 

শেষ: ॥১৭৪ 

রুক্পেতি । হস্তবতা লঘুহস্তশ1ালনা ত্বয়া! মুক্তাঃ, কল্পপুব্ধ1:, প্রসমাগ্রা শিশ্ধলাগ্রাত রাজাং 

বিপক্ষাণাম্ আস্কুবিরোধিন আমুলাশকাশ্চ শান হ্ধ্যং ছারয়ন্ত ৪১৮। 

রণ ইতি । বজ্ঞপাণিরিন্দ্রঃ অস্থ্রানিব, ত্বং রখে সর্বন্ কুকুন্ পিত্বা॥ মহদ্যশশ্চ অবাপ্য, পুনরিদং 

পুবং প্রবিশ ॥১৯। 

ভারতভাবদীপঃ 

সৈব অলাবুসহিতো দণ্ডো যন্কান্তাম। মহান্বন/মিতুুভয় তুল্যম। শরান্ততে! নিঃসরস্তস্ত এব 

বর্ণাঃ শব্দবন্ধসামান্ত।ৎ স্বরম্পর্শাদয়ে। যশ্তাম। ধহুশেন্দোহত্র সঙ্গযচাপবাচী। তামেব বাঁণাং 

শত্রণাং মধ্যে প্রবাদয় ॥১৬॥ যুদ্গান্ধ যুদ্যন্তাম, সিংহং শিংহাকারং সৌবর্ণম্ ৪১৭॥ হস্তবতা দর 

হুস্তেন প্রশংসাক্লাং মতুপ, ৪১৮৮২ ১৪ 

ইতি গ্রমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে স্বাত্রিংশোহ্ধযায়ঃ ৪৩২৪ 
পপ পি ০০14 শসা ইশা সাজ পি পা. 

পাশদ্বয়ই (ধনুর ছুই প্রান্তে লন্ঈবেশিত কাষ্টগ্রয়হ) যাহার উপধানদ্বয় (বাণার 

তন্ত্রীবন্ধনোপযোগী কা্ঠদ্বয়), গণই যাহার তন্ত্র, বংশদণ্ডই যাহার দণ্ড এবং বাণই 
যাহার বাদনদণ্ড, সেই মহাশব্শালিনা ধগ্গুরূপ বাণ! আপান শক্রদের মধ্যে যাইয়া 

বাজাইতে থাকুন ॥১৬॥ 

প্রভু। আপনার রথে রৌপ্যের ম্ভায় শ্বেতবর্ণ অশ্বসকল সংযুক্ত হউক এবং 
ভূত্যের৷ আপনার রথে সিংহাকৃতি স্বর্ণ ময় ধ্বজ উত্তোলন করুক ॥১৭॥ 

আপনি যাইয়া লঘৃহস্তে ন্বর্ণপুষ্ধ ও নির্ম্লাগ্র বাণ সকল নিক্ষেপ করুন এবং 

বিপক্ষগণের আয়ুনাশক সেই বাণসমূহ চলিতে থাকিয়া। স্ুধ্যকে আবৃত করুক ॥১৮৪ 
শখ 

(১৮)"রাজ্ঞাং মার্গনিরোধক1:--বা ব রা! ষ,"রাভণঞ্কানুনিরোধিনঃ--তা। (১৯),পুরং 

হি নঃ--তা। $ 



৬০০ মহাভারতে 

ত্বং হি রাষ্ট্রন্ত পরম গতির্মতন্থ 1তেঃ হৃতঃ। 
গতিমন্তো ভবস্তৃদ্য সর্বেব বিষয়বাসিনঃ ॥২০॥ 

স্্রীমধ্য উত্তস্তেনাসৌ তদ্বাক্যমভয়ন্থরম্ । 
অস্তঃপুরে শ্লাঘমান ইদং বচনমত্রবী ॥২১॥ 

ইতি প্ীমহাভারতে শতপাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে গো বাক্যে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০| * 
স্্ 

ই 

ভারতকৌমুদী 

ত্বমিতি। ত্বং রাষ্্ন্ত পরমা গতিরাশ্রীয়ঃ, মৎস্তপতেশ্চ স্থতঃ। অতএবাগ্ভ বিষয়বাসিনো 
দেশবাসিনঃ সর্ব্ব এব জনাঃ, ত্বয়া গতিমন্ত আশ্রয়বস্তো ভবন্ত ॥২০। 

স্্রীতি। তেন গবাধ্যক্ষেণ, অন্তঃপুরে স্ত্রীমধ্যে অভয়ঙ্করং সর্ধবেষামভয়জনকং তথ্বাক্যম্ উঃ 
অসোৌ৷ উত্তরঃ, ঙ্গাঘমানো গর্ববং কুর্ববন্ ইন্দং বচনমত্রবীৎৎ ॥২১। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্য বিরচিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকোৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্ণি গোহরণে 

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥*। 
২৯১ 

আপনি যুদ্ধে সমস্ত কৌরবকে জয় করিয়া মহাযশ প্রাপ্ত হইয়া অন্ুুরবিজয়ী 
ইন্দ্রের স্তায় পুনরায় এই রাজধানীতে প্রবেশ করুন ॥১৯। 

আপনি রাজোর পরম আশ্রয় এবং মতস্যরাজের পুত্র ; স্থৃতরাং সমস্ত দেশবাসীর 

আজ আপনাদ্ার। আশ্রয়বান্ হউক” ॥২০॥ 

সেই গবাধ্যক্ষ অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই সকল অভয়জনক বাক্য বলিলে, 

উত্তর আত্মপ্লাঘা৷ করিতে থাকিয়! এই সকল কথা বলিলেন ॥২১॥ 

(২৯) পূর্বার্ধাৎ পরম্ 'যথ! হি পাওুপুজাপামঙ্ছুনো! জয়তাং বরঃ। এবং গতিস্বং মত্স্ানাং” 
শূরবংশবিবর্ধনঃ ॥ ইতি ভীমাধীনাং কাপুরুষতাস্চকঃ ক্সোকোহধিকঃ--প্র বা ব রা স," 
গতিমন্তে। বয়ং ত্বস্ত-_রা ম। ইতঃ পরঞ্চ 'বৈশম্পায়ন উবাচ*__বা বরাম। * “**“চতৃত্বিংশো- 

ইধ্যায়»-_প্র, “*"*পঞ্চব্রিংশোহ্ধ্যায়১--ব! বরা ম। ' 



ব্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ও | 

উত্তর উবাচ। 

অগ্যাহমনুগচ্ছেয়ং দৃঢ়ধন্দা গবাং পদম্। 

বদি মে সারথিঃ কশ্চিন্তবেদশ্বেষু কোবিদঃ ॥১॥ 

তং ত্বহং নাভিগচ্ছামি যো মে যস্তা ভবেমরঃ | 

পশ্য ত্বং সারথিং ক্ষিপ্রং যুদ্ধডূমিং প্রযাস্যতঃ ॥২) 
অফ্টাবিংশতিরাত্রং ব৷ ন্যুনং বা মাসমস্ততঃ 
যত্দাসীন্মহদ্যুদ্ধং তত্র মে সারথিহ তঃ ॥৩॥ 

ংলভেয়ং যদি ত্বন্যং হয়যানবিদং নরম্। 

ত্বরাবানগ্য গন্তাহং সমুচ্ছি ত্য মহাধ্বজম্ ॥৪। 

ভারতকৌমুদী 
অস্ভোতি। অশ্বেষু অশ্বচালনেষু কোবিদ! বিচক্ষণঃ যদি কশ্শিষ্পে সারবির্ভবে, তদা! অস্ত 

দ্ধন্ব! অহম্, গবাং পদং স্থানম্ অনুগচ্ছেয়ম্ 8১ 

তমিতি। যে নরো মে যস্ত! সারধির্ভবেৎ, অহং তং নরং নাভিগচ্ছামি ন জানামি । অতএব 

্বং যুদ্ধতূমিং প্রযাস্ততো মে ক্ষিপ্রং সারথিং পন্য ॥২৪ 

অথ তব সারথিঃ ক গত ইত্যাহ-_অষ্টেতি । অষ্টাবিংশতিরাত্রমূ..ততো। ননং কালং বা, অন্ততঃ 

শেষতো মাসং বা ব্যাপা তদা তদ্যন্মহদ্যুদ্ধমাসীৎ, তত্র যুদ্ধে মে সারখিরহীতঃ। নিশ্চিতকালা- 
স্মরণাৎ অটত্যানমরো বিকল্প! ইতি যোধ্যম্ ॥৩| 

ক পসিসাস্ ৮ লী গর্ঞ-. 

উত্তর বলিলেন__“যদি অশ্বচালনে বিচক্ষণ কোন লোক আমার সারথি হইত, 

তবে আমি এখনই দৃঢ় ধঙ্গু ধারণ করিয়া গোষ্ঠে যাইতাম ॥১1 
কিন্ত যে লোক আমার সারথি হইতে পারে, সেরূপ লোক আমি দেখিতেছি 

না; সুতরাং আমি যুদ্ধে যাইব বলিয়া তুমি সত্বর একজন সারথিকে খু'ঁজিয়। দেখ ॥২॥ 
আটাইশ দিন, বা তাহার কম কাল, কিংব! অন্ততঃ একমাস ব্যাপিয়া তখন সেই 

যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমার সারথি নিহত হইয়াছে ॥৩॥ 

(১) অন্ভাহমন্ছগচ্ছামি--তা | (২)**নাধিগচ্ছামি-*পশ্যধ্বহ-"'মম যুক্ত প্রযান্ততঃ--ব1 ভ, 

“*নাবগন্ছাষি '**পঞ্চধ্বম্...মম যুক্ত প্রযান্তত:--বা ন। (০) "“যালং বা নূনষস্ততঃ---ব! বরা ষ, 

“সং বাপি সমন্ততং-_-ভা। (৪) স লতেরষ্--গ । 



৩০২ মহাভারতে বিদ্বাট- 

বিগাহ তত পরানীকং গজবাজিরথাকুলমূ। 
শত্রেন্ প্রতাপ্য নিবাঁ্যান্ কুরূন্ জিত্বানয়ে পশুন্ ॥৫॥ 
দুর্য্যোধনং শান্তনবং কর্ণং বৈকর্তনং কৃপমূ্। 

দ্রোণঞ্চ সহ পুত্রেণ মহ্ঘাসান্ সমাগতান্ ॥১॥ 

বিনাশয়িত্বা সংগ্রামে দানবানিব বস্তু | 
অনেনৈব মুহূর্তেন পুনঃ প্রত্যানয়ে পশূন্ ॥৭॥ (যুগ্রকম্) 
শূন্/মাসাদ্য কুরবঃ প্রযান্ত্যাদায় গোধনমূ । 

কিন্ন, শক্যং ময়া কর্ত,ং যদহং তত্র নাতবম্ 1৮1 
ও এসএ এড ওঠ গর এ ও 0 -৪ আব ৫৮ বাল চা ও এ পচ ৫৮৫১৮ ৫১টি ৮৫৮ গল্ব ওর ₹* ড ও ক ৬ ডেড রড হ-৪ ৮ ৫৮৪৩১ ও ও ও ক ৪১৩১৪ ৮ হও ও ৪ কচ রাখা? ক বাহ ক ওঃ ও 38 ও ৫ এ ওপার বটে িআরারাররা-এএর 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি । যগ্যহমূ, অন্তং হয়যানবিদম্ অশ্বগমনজং নরং সংলতেয়ম্, তা অস্ত মহাধ্বজং 

সমুচ্ছিত্য রথে সমুখাপ্য, ত্বরাবান্ সন্, যুদ্ধভূমিং গন্ভা ॥৪। 

বিগাহেতি । গজ-বাজি-রথাকুলং তৎ পরানীকং বিপক্ষসৈন্তং বিগাহ আলোডা, নির্বারধ্যান্ 
শত্রন্ কুন্ধন্ প্রতাপা জিত্বা চ পশূন্ আনয়ে 1৫1 

দুর্যোধনমিতি । ছুধ্যোধনম্, শাস্তনবং ভীন্মম্, বৈকর্তনং স্ুধ্যপুরং কর্ণম্, কপম্, পুত্রেণ 

অশ্বথায়! সহ দ্রোণঞ্চ, সংগ্রামে সমাগতান্ এতান্ মহেঘাসান্ মহাধলুষ্ধরান্, বজ্ঞভৃদিন্দ্রে! দানবানিব, 

বিনাশয়িত্বা, অনেন মুহূর্তেনৈবাহম্, পশুন্ পুনঃ প্রত্যানয়ে ॥৬--৭। 

শূম্যমিতি | কুরবঃ শূন্য গোষ্ঠমাসাছ্য, গোধনমাদীয় প্রয়াস্তি । অত্র ময় কিন্ন, কর্ত.ং শক্যম্, 

যদহং তত্র নাভবং নাতিষ্ঠম্ ॥”॥ 

অতএব আমি যদি অশ্বচালনজ্ঞ অন্ত লোক পাই, তবে এখনই রথে মহাধবজ 

উত্তোলন করিয়! সত্বরই গমন করি ॥৪॥ 

তা'র পর হস্ত, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ সেই বিপক্ষসৈম্ত আলোড়নপূর্ববক বল- 
বিহীন কৌরব-শক্রগণকে সম্তপ্ত ও বিজিত করিয়। পশুগুলিকে আনয়ন করি ॥৫॥ 

তুর্য্যোধন, ভীম্ম, ূধ্যপুত্র কর্ণ, কূপ এবং অশ্বথামার সহিত দ্রোণ--এই সকল 

সমরাগত ধনুদ্ধরকে বিনাশ করিয়া দানববিজয়ী ইন্দ্রের ম্যায় আমি এই মুহুর্তেই 
পুনরায় পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনিব ॥৬-_-৭॥ 

যেহেতু আমি সেখানে ছিলাম না, সেই হেতুই বীরশুম্থ গোষ্ঠ পাইয়! 
কৌরবেরা গোধন লইয়! যাইতেছে ; আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি 1৮1 

(৫).**শস্প্রতাপ-নিরবার্যান্_-প্র বা বরাম। (৭). ব্আসরিত্বা লংগ্রামে-্প্র বাব রা 

ম। (৮)*""কিৎ তু শক্যম্--বা ব রাম ভা। | 



পর্ধ্ধণি ্য়স্্িংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৬০৩ 

পশ্টেয়ুরদ্য মে বী্ধ্যং কুরবস্তে সমাগতাঃ | 

কিং নু পার্ধোহর্ছুনঃ সাক্ষাদয়মন্মান্ প্রবাধতে ॥৯। 

বৈশম্পায়ন উবাচ ! 

তম্ত তথ্বচনং শ্রুত্বা ভাষতশ্চ পুনঃ পুনং। 
নামর্ষ়ত পাঞ্চালী বীভগুসোঃ পরিকীর্তনম্ ॥১০॥ 

অধৈনমুপসংগম্য স্ত্রীমধ্যাৎ সা যশন্ষিনী । 

ত্রীড়মানেৰ শনকৈরিদং বচনম ্ রবীৎ, ॥৯১॥ 

যোহসে। বৃহদ্ধারণাভে। যুব! সুপ্রিয়দর্শনঃ | 

বৃহমলেতি বিখ্যাত: পা্থন্যাসীৎ, স স | সারথিঃ 0১২ 

_ভারতকৌমুদী 

পশ্রেঘুরিতি । অয়ং সাক্ষাৎ পার্থোহঞ্ছুনঃ কিনল অন্ম'ন্ গ্রবাধতে নিপীড়ম্নতি ইতি শঙ্বমানা 

ইতি শেষঃ, সমাগতান্তে কুরবঃ অস্ত মে বীধ্যং পশ্টেযুঃ 1৯ 

তশ্থেতি। পুনঃ পুনর্তাফতো! ভাবমাণস্থ তলত উত্তরশ্ত তদ্বচনং শ্রত্বা, পাঞ্চালী বীভৎসো- 

রঙ্জুনম্ক পরিবীর্তনম্, নামর্ষয়ত নাপহত, অঞ্ছুনেনাত্মনঃ সাম্সচনাপিত্যাশয়ঃ ॥১০। 

অথেতি। অথ সা যশম্থিনী পাঞ্চালী স্ত্রীমধ্যাৎ এনমুস্তরম্ উপসংগমা, ত্রীড়মানের 

পরপুরষেণ সহালাপারস্তাৎ লজ্জামানেব, শনকৈরিদং বচনম্রণীৎ্ 8১১৪ 

য ইতি। বৃহঙ্গলেতি বিখ্াযাতঃ, ৃগারণাভডঃ মহাতস্তিতৃলাঃ সপ্রিয়দনষ্চ, সৌ 
একা ৮০০5 6. 

"নি কি সাক্ষাৎ পুথানন্দন অর্জুন আমাদিগকে পীড়ন করিতেছেন ? এই 

আশঙ্কা করিয়াই সেই সমাগত কৌরবেরা আজ আমার শক্তি দেখবে” ॥৯॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_উত্তর বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলে, দ্রোপদা 

তাহার সেই বাক্য শুনিয়া অর্জুনের উল্লেখ সহা করিতে পারিলেন না ॥১০॥ 

তাহার পর যশস্থিনী দ্রৌপদী স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে উত্তরের নিকট যাইয়া 

লঙ্জিত হইয়াই যেন ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন-_8১১। 

“রাঙ্গপুত্র | বুহর়লা-নামে বিখ্যাত, মহাহস্তিহ্ূল্য ও নিতান্ত প্রিয়দর্শন এ যে 

যুবকরহিয়াছেন, উনি পর্বে অঙ্ছুনের সারথি ছিলেন ॥১২। 

- জোক ল বিলাল উড ধা অন্ছনো বান্দর ভাজ 
অতীতসময়ে কালে প্রিয়াং ভারধ্যামনিন্দিতাম্॥ ক্রুপদ্ত স্থতাং তন্বী পাঞ্চালীং পাঁবকাত্মঙাম্। 

সত্যাজ্জবগুণোপেতাং ভরত, প্রিয়ছিতে রতাম ॥ উবাচ রহুসি গ্রীতঃ কুষ্'ং সর্ধার্কোবিদঃ | 

উত্তরং রুহি কল্যাণি ! ক্ষিপ্রং মন্থচনাদিদম্ ॥ অয়ং বৈ পাগুবন্তাসীৎ সারখিঃ সম্মতো দৃঢ় । 

মহাযুদ্েযু সংসিদ্ধ: স তে যন্তা ভবিষ্যতি ৪ ইতি গ্সোকচতুষ্টয়মধিকং পরগ্রন্থেন সহাসামঞন্ঠাৎ | 

ইমে চ বাব বাম দৃশ্টস্কে। অত্র তু ন। (১৯) ০০০০০০৪ (১২)-“বৃহন্বল 

ইতি খ্যাত-_-ত1। টু 



৩৪ মহাভারতে বিরাট 

ধনুষ্যনবরশ্চাসীতব্য শিষ্যো মহাতুনঃ | 

দৃষ্টপূর্বের্া অয়া বীরশ্চরস্ত্যা পাগুবান্ প্রতি ॥১৩। 
যদা তু পাবকেো দাবমদহত খাণগুবং মহ । 

অজ্জুনিস্য তদানেন সংগৃহীত! হয়োতমাঃ ॥:81 

তেন সারথিন! পার্থঃ সর্ববভূতানি সর্ববশঃ | 
অজয় খাণ্ুবপ্রন্ছে নহি যন্য-স্তি তাদুশঃ ॥১৫। 

যেয়ং কুমারী হৃশ্রোনী ভগিনী তে যবীয়সী। 

অস্যাঃ স বীরো বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৬1 
পি ভঞ্ত ছি জি ৬. ৩ ও ও ও ১ 04০৮-৭৮-৫১ ভর জ-হচ এ ৪০০ ওপ্ই৮-৫৪ ও তত এ ও রও পক জে ৪0১৮ ক ড এজ দুরে জগ ও রও রিকি 

মিরর 
যো যুবা বর্ততে, স পার্থস্ত অঞ্জুনম্ত সারধিরাসীৎ। নপুংসকণ্ঠ স্ত্রীপুংসোতয়াত্মকত্বাৎ *“হুতং 
স্থতাং বা পিতৃমাতৃবজ্জিতাম্* ইতি প্রাপুক্রত্বাচ্চ বৃহন্নলেতি স্ত্রীত্বং যুবেতি পুংস্বঞ্চোপপণ্ততে 

অতীতবর্তমানয়োরুভয়রূপত্বাহুভয়লিঙ্গং বা ॥১২॥ 

ধনুধীতি। ধনুষি ধন্ুর্ধ্বেদে, তশ্য মহাত্মনোইঙ্ছুন্য শিষাঃ অনবরঃ অন্যনস্চ আসীৎ্ স যুবেতি 
শেষঃ। পাগুবান্ প্রতি তন্তধনে চরস্ত্যা ময়া সবীরো! দৃষ্টপূর্ববস্চ ॥*৩। 

যদেতি। যদ] তু পাবকো! বহিঃ, খাগুবং নাম মহৎ দাবং বনমদহৎ, তর্দা অনেন বীরেণ 

অজ্ছনশ্ত হয়োত্তমা রথস্যাশ্বশোষ্ঠাঃ সংগৃহীতা ধৃতাঃ ॥১৪। 
তেনেতি। পার্ধোহজ্জুনঃ খাণুবপ্রস্থে খাগডববনদাহকালে, তেন সারথিনা, সর্বশঃ সর্ব্বৈরেব 

প্রকারৈঃ, সর্বভূতানি তত্রত্যান্ সর্ব্বান্ গ্রাণিনঃ অঙ্গয়ৎ। অতএব তাদুশো বৃহন্নলাতুল্য: যন্থা 
সারধিনহি অস্তি। ইতি মন্ত ইতি শেষঃ ॥১৫। 

যেতি। যা ইয়ং কুমারী অজাতবিবাহা, স্থশ্রোণী শোতননিতম্বা, তে তব, যবীয়সী 

পদ উট ৫৪ এবার হার ও বটি টি জল ও 

আর, উনি ধনুর্ধ্বেদে সেই মহাত্মা অর্ঞুনের শিষ্য ছিলেন এবং তাহা হইতে 

নিকৃষ্ট নহেন। আমি পাগ্ডবভবনে থাকিবার সময়ে এ বীরকে দেখিয়াছি ॥১৩। 
যখন অগ্নিদেব বিশাল খাগুববন দঞ্ধ করেন, তখন ইনিই রুলের অশ্বগণকে 

ধারণ করিয়াছিলেন ॥১৪॥ 

অজ্ঞুন সেই খাগুবদাহের সময়ে এ সারথির গুণেই সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বপ্রকারে 

জয় করিতে পারিয়াছিলেন; অতএব উহার তুল্য সারথি নাই ॥১৫॥ 

(১৩) ধনগুযানবরো হামীৎ _ভা,*'ময়া বীর 1-বাবরাম। (১৪) যর্দা তৎ--ব। ব রা 

ম। (১৫)***নহি যন্তা হি তাদৃশঃ-ভা। ইতঃ পরম্, উত্তর উবাচ। সৈরিষ্কি] জানালি 
তদা যুবানং নপুংলকো! নৈব ভবেদ্যখাসৌ । অহং ন শরোমি বৃহন্নলাং শুভে ! বক্ুং হ্য়ং হচ্ছ 
হয়ান্ মমেতি বৈ॥ ক্রোৌপছ্যাবাচ, অয়মংশোহধিক:-_বা বরা ম। (১৬)ভগিনী তে যশশ্িনী 
--প্র,ণঅন্তাঃ সবীর |! বচনম-রাবরাম। | 



পর্বব্প ্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩০৫ 

যদি তে সারথিঃ স হ্যা কুরূন্ সর্ববান্ ন সংশয়ঃ | 

জিত্বা গাশ্চ সমাদায় পুনরাগমনং ভবে ॥১৭1 
এবমুক্তঃ স সৈরিক্ধ্যা তগিনীং প্রত্যভাষত। 
গচ্ছ ত্বমনবগ্যাঙ্গি! তামানয় বৃহমললাম্ ॥১৮॥ 

স৷ ভ্রাত্রা প্রেষিতা শীত্মমগচ্ছন্নরনাগৃহম্। 
যত্রাস্তে স মহাবাহুশ্ছন্নঃ সত্রেণ পাগুবঃ ॥১৯॥ 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ধিণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলাসারধ্যকথনে ত্রয়ন্িংশোহধ্যায়ঃ 0০) ক 

এ দিক ফি জ রক ডি এরা জপ বি নর ভাবার পরও হালা আস, আট এ 
জি গল জপ 

কনিষ্ঠ। ভগিনী বর্ততে, স বুহক্লাখ্ো বীরঃ অন্যা বচনং করিষ্বতি; অজ সংশয়ে 
নানি ॥১৬। 

যদীতি | স যদি তে সারথি; শ্রাৎ, তদা সর্বান্ কুদধন্ জিত্বা, গাশ্চ সমাদায়, পুনস্তব আগমনং 

ভবে, অজ্রাপি সংশয়ো নান্তি ॥১৭। 

এবমিতি | সৈরিক্ধা ভ্রোৌপত্যা এনমুক: স. উন্রঃ, ভগিনীমুঝরাং প্রত্ভাষত । ছে 

অনবস্ধাঙ্গি। অনিন্দাগাক্রি! তং গচ্ছ, তাং বৃহম্নলাঁমানয় ॥১৮৪ 

মেতি। ভ্রাত্রা প্রেষিতা সা উত্তরা, শীত্রমেব নর্তনাগৃহমগচ্ছৎ। যঙজ্জ মহাবাহ:, সঙ্গ 

ক্লীবচ্ছন্মনা, ছন্গ আবৃতন্বরূপঃ স পাগবঃ অঞ্জন আন্তে তিতি ম্ম। নর্তনেতি নৃতেরিনস্তাদ্ যুঃ। 
“সত্মাচ্ছাদনে যে সদাদানে চ কৈতবে” ইতি বিশ্ব: ॥১৪। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চার্ধ্য-মহা কবি-পদ্লুভূষণ-শরীহরিদাস সিদ্ধা স্তবাগীশতট্রাচার্ধ্যবির চিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথায়াং বিরাটপর্বি গোহরণে আয় স্বিংশোহধ্যায়ঃ ৪*॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
অন্চেতি ॥১--২॥ হয়যানবিদমূ অশ্বগতিজম ॥৪--১৮।॥ নর্তনাগৃহং শশ্যাসশ্রস্থোযুজি”তি 

পাস্ভাদযুচি টাবস্তম্। সত্্রেণ চ্ছগ্মনা ৪১৯৪ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে হয়ন্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ 8৬31 

এই যে কুমারা ও সুনিতম্বা আপনার কনিষ্ঠ। ভগিনী উত্তরা রহিয়াছেন, ইহার 
বাক্য সে বীর রক্ষা করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ৪১৬1 

তিনি যদি আপনার সারথি হন, তবে আপনি সমস্ত কৌরবকে জয় করিয়া গরু 

লইয়া পুনরায় যে আগমন করিবেন, এ বিষয়েও কোন সংশয় নাই” ॥১৭। 

সৈরিক্ী এইরূপ বলিলে, উত্তর ভগিনী উত্তরাকে বলিলেন--“হে অনিন্দ্যগাত্রি | 
তুমি যাও, সেই বৃহন্নলাকে লইয়া! আইস” ॥১৮। 

(১৭) যদি বৈ--সর্বানসংশয়ম্_-ভা । (১৯)--নর্খনাপয়ম্-_তা। | * ““-পঞজিংশোহধ্যার:' 
প্রা, “পবটজিংশোহধ্যায়ত-ৰা বরা ষ। 

বিষ্বাট-৩৯ (১২) 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । *% 

স তাং দৃষ্ট। বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীং সথীবৃতাম্ 
প্রশ্থসন্ন ব্রবীদ্ধাক্যং কিমাগমনকারণম্ ॥১॥ 

তমব্রবীদ্রোজপুত্রী সমুপেত্য নররধভম্ । 
প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্য ইদং বচঃ ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 

স ইতি। স পাগবোহঞ্জুনঃ সখীবৃতাং বিশালাক্ষীং তাং রাজপুত্রীমুত্তরাং ৃষ্টা প্রহসন ইদং 

বাক্যমত্রণাৎ রর তব আগমনকারণম্ ॥১। 
নি পন ৯০ কাপ? ১৮ পাপা তত পি শপ উস পসপাপপস  ০পপপাসপপস ০৮ ০ পাপী ০ ৮. ০ পপ পি পিপিপি পপিপপেপী পি পেস পস্পপপ্লাপিপ শিট ঞ ০০৯ -.-০. ৮ ০ 

রানা উত্তর প্রেরণ করিলে, মহাবান্ু অ্ছদুন ক্লাববেশে যে গৃহে ছিলেন, সেই 

নৃত্যুশিক্ষাগুহে উত্তরা সত্বর চলিয়া গেলেন ॥১৯।॥ 

28 

বৈশম্পায়ন কহিলেন-__অর্জুন তখন সখীবেষ্টিতা ও বিশালনয়না সেই রাজ- 

নন্দিনীকে দেখিয়া হাস্য করিয়া এই কৃথা বলিলেন-_-“এখন তোমার আগমনের 

কারি? কি 1” ॥১। 

ক ইতঃ পূর্ববম্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ। স। প্রাজুবৎ কাঞ্চনমালযধারিণী_+ ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ স্লোকা: 
প্র বাব রা ম পুস্তকেষু দৃশ্টন্তে ; কিন্তু প্রাচীনতমে ১৪৭৮ সংবদ্র্ধলিখিতে গুর্জরদেশীয়পুস্তকে 

১৫৯৬ সংবহর্ধলিখিতে বিকানীরপুস্তকে ভাগ্তারকারপুস্তকে চ ন দৃ্বাস্তে ; পুনরুক্তিছুষ্টাশ্চামী ইতি 

তে পরিহৃতাঃ। তে চ যথা 

বৈশম্পায়ন উবাচ । স' প্রাদ্রবৎ কাঞ্চমমালাধারিণী জোয্টেন ভ্রাত্রা প্রহিতা যশন্থিনী । সুদক্ষিণা 

বেদ্দিবিলগ্রমধ্য। সা পদ্সপত্রাভনিভা শিখগ্ডিনী ॥১।॥ তন্বী শুভাঙ্গী মণিচি্রমেখল। মত্শ্শ্ত রংজ্ঞো 

ছুহিত] শ্রিয়া বুতা। তন্বর্থবনাগারমরালপক্ম্ম। শতহ্দা। মেঘমিবান্বপগ্যত ॥২॥ সা হস্তিহক্তোপম- 

ংহিতোরুরনিনিতা চাকুদতী হ্থমধ্যমী। আসা তং বৈ বরমাল্যধারিণী পার্থং শুভা নাগ- 

বধুরিব দ্বিপম্ ॥২॥ সা রত্বভূতা মনসঃ প্রিয়াচ্চিতা স্থৃতা বিরাটন্ত যথেন্্রলক্্মীঃ | স্ুদর্শনীয়া 

প্রমুখে যশস্থিনী প্রীত্যাব্রবীদর্জুনমায়তেক্ষণা ॥৪॥ মসংহতোকং কনকোজ্জলত্বচং পার্থঃ কুমারীং স 

তদাভাভাহত। কিমাগমঃ কাঞ্চনমালাধাবিণি মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভাযিনি । কিং তে 

মুখং হুন্দরি ন প্রপন্নমাচক্ষ, তত্বং মম শীঘ্রমঙ্নে 7৫1 

(১)+'সথীং সখা প্র বা ব,"*সখীং তথা--র] ম,*""সখীং বৃতাম্--ভ।। কিমাগমনমিত্যুত 

সপ্রবাবরাম। (২)-*'প্রণয়ং ভাবয়স্তী স্ম--ভা। | 
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গাবো রাষ্টুম্য কুরুতিঃ কাল্যস্তে নো বৃহ্দলে !। 

তান্ বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রযাস্ততি ধনুদ্ধরং ॥৩। 
নচিরঞ্চ হতন্তন্ত সংগ্রামে রথসারথিঃ | 

তেন নাস্তি সমঃ সুতো যোহস্য সারখ্যমাচরেশ, ॥8॥ 
তস্ম্র প্রয়তমানায় সারধ্যর্থং বৃহমলে !| 
আচচক্ষে হয়জঞানে সৈরিন্ধী কৌশলং তব ॥৫॥ 

ভারতকোৌযুদী 
তমিতি। সা রাজপুত্রী তং নরর্ধভমঞ্জুনং সমূপেতা, প্রণয়ং ভাবয়স্তী প্রকাশয়স্তী সতী, সখী- 

মধ্যে ইদং বচঃ অব্রবীৎ্ ॥২। 

গাব ইতি । হে বুহম্লে! কুরুভিঃ, নঃ অস্থাকম্, বাষুন্য রাজ্যশ্ক গাব: কালাস্তে বলাদ্গৃহত্তে, 

তান্ বিজেতুং ধলুদ্ধিরো মম ভ্রাতা প্রযাশ্তাতি ॥৩। 

নেতি। কিঞ্চ তগ্চ মম ভ্রাতঃ রথসারথিঃ নচিরমচিরং সংগ্রায়ে হতঃ, তেন চ রথসার খিনা, 

সম£ সমানঃ, শত: সারথিনান্তি ; যঃ অল্স সারথামাচরেৎ 18। 

তম্মা ইতি । হে বুহম্্লে ! সৈরিষ্কী, সারথার্থং প্রম্নতমানায় প্রযত্ং কুর্ববতে, তশ্মৈ মম ভ্রাজে, 

হয়জ্ঞানে অশ্ববিষ্ঠায়াম্, তব কৌশলং নৈপুণামাচচক্ষে ॥৫॥ 

ভারনভাবদীপঃ 

(পাঠাস্তরে) সেতি। মালাং মালা । “মাপাং কুস্থমতত্রজোঃ” ইতি মেধিনী | সুদক্ষিপা 

জরাতৃচ্ছন্দান্ববন্তিনী । “দক্ষিণা দক্ষিণোদ্ভুতসর লচ্ছন্দবকিষু” ইতি মেদিনী। বেদিবৎ বিল: 

কুশো। মধ্যো! যশ্তাঃ, সা পদ্মপন্জাভিনবা শ্িখণ্ডিনীতি প্রাঠীনপাঠঃ, পদ্মপআজাভনিভা পগ্মপ্জেযু 

আভাতীতি পদ্পপত্রাতা পন; তদৎ নিত! দান্তিল্ঞাঃ সা। তেতু পন্পপতাভং মরকতং 

তন্সিভাং শ্টামামিতি ব্যাচখুস্তেধাং কলকোজ্জপত্চমিতি বাকাশেষেণ বিরোধি; স্পট । 

শিখগ্ডিনীমযুরপিচ্ছালস্কা৫বতী ॥১/ অগাপপক্্া  বক্রাক্ষিপক্তা, শতহদা বিছা ৪১৩ 

প্রমুখে অগ্রে £৪--৫। কিং কিমর্থমাগমনলম্ ৪১৪ প্রণয়ং বিশয়ম্, ভাবয়ন্তা দর্শযন্তী 1২৬ 

তখন সেই রাজ্নন্দিনী উত্তর! নরশ্রেষ্ঠ অজ্ঞুনের নিকটে যাইয়া সৌহার্দ প্রকাশ 
করিতে থাকিয়া সখীদের মধোই এই কথ! বলিলেন-_॥২॥ 

“বৃহন্নলা! কৌরবেরা আমাদের রাজ্যের গোসকল বলপূর্ধবক গ্রহণ 

করিয়াছে; তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আমার ধন্দ্ধর ভ্রাতা যুদ্ধে 
যাইবেন ॥৩। 

অথচ তাহার রথের সারথি অনধিকপূর্বেধ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে : কিন্ত সে 

সারথির তুল্য সারথি আর নাই ; যে ক্রাহার সারখ্য করিতে পারে ॥৪॥ 

বৃহস্গলা ! সেই কারণেই আমার ভ্রাতা সারথির জন্য চেষ্টা করিতেছেন ; 
কপি 0 ৩ পাপসসপ আপস পা িকপরনরাউলাডারারকবরপরটবারারপরা/াটিলপীা 

(৪)...সংস্বত-_ভা। (4)-..সারখ্যর্থে...রখজানে তা 



৩০৮ মহাভারতে বিরাট- 

অভ্ভুনস্ কিলাসীন্ত্ং সারধিদ য়িতঃ পুরা । 

ত্বয়াহজয় সহায়েন পৃথিবীং পাণ্তবর্ষভঃ ॥৬। 
সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্গলে !। 
পুরা দূরতরং গাবে৷ হ্রিয়ন্তে কুরুভিহি নঃ ॥৭॥ 
অধৈতদ্বচনং মেহছ্য নিযুক্ত! ন করিষ্যুসি | 
প্রণয়াদুচ্যমান। ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥৮॥ 
এবমুক্তস্ত সশ্রোণ্যা তয়া সখ্যা পরন্তপঃ | 
জগাম ীনিরিনী সমীপে সমিতে৷ হি সঃ ॥৯॥ 

বি 
অর্জুনশ্যেতি । ত্বং কিল পুরা অজঙ্জুনন্ত দয়িতঃ প্রিয়ঃ সারথিরাসীঃ। তেন চ পাগুবর্ষভঃ 

সোহ্ছুনঃ ত্বয্না সহায়েন পৃথিবীমজয়ৎ। ইত্যপি সৈরিক্কী আচচক্ষ ইতি ভাবঃ ॥৬ 

সেতি। হে বুহম্ললে! সা ত্বং মম ভ্রাতুঃ সাধু সম্যক সারথ্যং কুরু । হি যস্মাৎ, কুরুভিঃ, 

নঃ অন্মাকং গাব, পুরা আগামিনি কালে দূরতরং হিয়ন্তে ॥৭। 
অথেতি। অথ ময়! প্রণয়াদিদমুচ্যমানা সারথ্যে নিযুক্ত চ ত্বংযদি অদ্য এতনম্মে বচনং ন 

করিষ্যসি, তদাহং জীবিতং পরিত্যক্ষ্যামি 8৮॥ 

এবমিতি। স্ুশ্রোণ্য। স্থনিতন্বয়া সখ্যা তয় উত্ততরয়া৷ এবমুক্তত্ত পরস্তপোহঙ্ছুনঃ সমিতৌ 
স্্রীসভায়াম্, রাজপুত্রস্ত সমীপং জগাম ॥৯। 

এই অবস্থায় সৈরিক্্রী তাহার নিকটে তোমার অশ্ববিষ্তার নৈপুণ্যের কথা 
বলিয়াছেন ॥1। 

তুমি পূর্ব্বে অর্জুনের প্রিয় সারথি ছিলে। তাই পাগুবশ্রেষ্ঠ অর্জুন তোমাকে 
সহায় করিয়াই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন ॥৬। 

অতএব বৃহন্নলা! তুমি আমার ভ্রাতারও সারথ্যকার্য কর। কারণ, 

কৌরবের! আমাদের গরুগুলিকে পরে আরও দূরে লইয়া যাইবে ॥৭॥ 
' ভাললবাসাবশতই আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি এবং সারথ্যে নিযুক্ত 

করিতেছি; এ অবস্থায় তুমি যদি আমার এই বাক্য রক্ষা না কর, তবে আমি 

জীবন পরিত্যাগ করিব” ॥৮। 
স্থনিতন্বা৷ সখী উত্তর! এইরূপ বলিলে, পরস্তুপ অর্জুন স্ত্রীলোকদের মধ্যে উত্তরের 

নিকটে প্রস্থান করিলেন 1৯॥ 

(৬) অয়ং ঙ্পোকঃ প্র নাস্তি। (৭). 'দুরাদ্দুরতরং গাবঃ-প্র। (৯).*.সথা। পুনঃ পল: 

-প্র,"সকাশমমিতৌজস:- প্র ৰা বরা ম। | 
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তং স৷ ব্রজন্তং ত্বরিতং প্রভিমমিব কুঞ্জরম্। 

অন্থগচ্ছছ্ছিশালাক্ষী গজং গজবধুরিব ॥১০| 
দূরাদেব হি তাং প্রেক্ষ্য রাজপুত্রোহভ্যতাষত । 

তবয়া সারধিন! পার্থ; খাণুবেহগিমতর্পয় ॥১১।॥ 
পৃথিবীমজয়ৎ কৃৎস্রাং কুস্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ | 
সৈরিন্ধী ত্বাং সমাচষ্টে সা হি জানাতি পাগুবান্ ॥১২॥ 

তচ্ছ মামকানশ্বাংস্ততৈব ত্বং বৃহমলে !| 
কুরুভিধোতস্তমানস্থ গোধনানি পরীপ্লতঃ ॥১৩॥ 
অঙ্জুনস্তঃকিলাসীস্ত্বং সারধির্দয়িতঃ পুরা | 
ত্বয়াহজয়ৎ সহায়েন পুথিবীং পাগুবর্ষভঃ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। বিশালাক্ষী সা উত্তরা, প্রভিন্নং মদশ্রাবিণৎ কুঞরমিব, ত্বরিতং ব্রজস্তং তমজ্ছুনম্, 

গজবধূর্গমিব অন্তবগচ্ছৎ ॥১০। 
দৃবাদিতি। রাজপুত্র! দৃ্াদেব হি তাং বৃহম্নলাং প্রেক্ষা অভ্যভাবত। ছেবৃহল্গণে! ত্বয়] 

সারথিনা বারা পার্োহজ্ছুনঃ খাগুবে বনে অগ্লিমতপয়ৎ 8১১২ 

পৃথিবীমিতি। কুম্তীপুত্রো ধনগয়ঃ য়া সারথিনৈব কৃৎনাং পৃথিবী মজয়ৎ, রাজনুয়াৎ পূর্বব- 

মিত্র্থঃ। সৈরিক্থী ত্বামীদুশীং সমাচঞ্রে; সা হি পাগুবান্ জানাতি ॥১২। 

সমিতি । হে বৃহঙ্লে । ত্বং তখৈব, গোধনানি পরীপ্মতঃ পুনজিত্বক্ষত: কুকুভিধোৎশ্- 

মানশ্ত মম, মামকান্ মপীয়ানেবাশ্বান্, সংযচ্ছ গৃহাণ ॥১৩। 

মদক্লাবী হস্তীর টায় অর্জুন দ্রেত গমন করিতে লাগিল, হস্তিনী যেমন 

হস্তীর পিছনে যায়, সেইরূপ বিশালনয়না উত্তরা অর্জুনের পিছনে যাইতে 
লাগিলেন ॥১॥ 

দূর হইতেই বৃহন্নলাকে দেখিয়া উত্তর বলিলেন-__“বৃহয়লা ! তোমাকে 

সারথি করিয়াই অজ্ঞুন খাগুরবনে অগ্রিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥১১॥ 

এবং কুস্তীপুত্র অজ্জুন তোগাকে সারথি করিয়াই রাজনুয়ের পূর্বে সমগ্র পৃথিবী 

জয় করিয়াছিলেন । সৈরিস্জ্রী তোমার বিষয়ে এই কথা বলিয়াছে। কারণ, সৈরিক্তী 

পাগুবদের সমস্ত বৃত্তাস্তই জানে ॥১২। 

আমি গোধন সকল পুনরায় আনিতে ইচ্ছা, করি; অতএব কৌরবদের সহিত 
অবশ্যই আমার যুদ্ধ করিতে হইবে; সুতরাং বৃহরলা | তুমি সেইভাবেই আমার 

অশ্বগুলিকেও ধারণ কর ॥১৩॥ 

(১*)-শিশুরাঁজবধূরিব-_বা। ব ম,*"শিশুগঁজবধূমিব_ ভা। (১২)""জানাতি পাগুবম্সপপ্র, 

»*সা! জানাতি চ পাগুবান--ভা।। (১৪). পৃথিবীৎ তরতর্ধতস্পপ্র | 



৩১০ মহাভারতে বিরাট- 

এবমুক্তা প্রত্যুবাচ রাজপুত্রং বৃহন্নলা । 
ক! শ্তির্মম সারথ্যং কর্ত,ং সংগ্রামমূর্ধনি 0১৫॥ 
গীতং বা যদি বা নৃত্যং বাদিত্রং বা পৃথবিধমূ। 
তশ করিধ্যামি ভদ্রুং তে সারথ্যং তু কুতো ময়ি ॥১৬॥ 

উত্তর উবাচ । 

' গীয়নো নর্তনো বাপি বাদনো বা ভব ন্বয়ম্। 

ক্ষিগ্রাং মে রথমাস্থায় নিগৃহীষ হয়োত্তমান্ ॥১৭। 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

স তত্র নণ্মসংযুক্তমকরোত পাগুবো বন্ছ। 

উত্তরায়াঃ প্রমুখতঃ সব্বং জানন্নরিন্দমমঃ ॥১৮॥ 
কক ও ১৬৪৩৪ বতওক এ এ১৩৬০৭৪৪৬৪০ ০৯৫৩৮০৩৩৩৩৩ ০০৩৩৬৬৩০৩৩০ লক গ*শততজগলজতকগসকতিগ্শাজ্তজতত্তাগগ্তশতজতণগগজততততশতততত তত শপিত৬তশতত পতিত তত হত নজিকব ৩৮৩৪ এতজতনজঞিউি তত তলত ১৩ক শতশত তশকভকজচরাত ১৩৩ ত ৩৩ ততএ৩৩৯হ০৪০০০১১৮- 

অঞজ্জুনস্েতি। ত্বং কিল পুরা অঞ্জুনশ্য দয়িতঃ প্রিয়: সারথিরাসীঃ। অতএব পাগুবর্ষভঃ 

অঞ্ছুনং ত্বয়া সহায়েনৈব রাজন্ুয়াৎ পূর্ববং পৃথিবীমজয়ৎ ॥১৪॥ 

এবমিতি। এবমুক্তা বৃহন্নলা রাজপুত্রং প্রত্যুবাচ। সংগ্রামমৃদ্ধনি সারথ্যং কর্তুং মম কা 

শক্তিরস্ভি, অপি তু কাপি নেত্য্থ: ক্লীবস্থার্দিতি ভাব: ৪১৫॥ 

গীতমিতি । পু্থথ্বিধং বিভিন্নগ্রকারম্, গীতং বা, নৃত্যং যদি বা, বাদিত্রং বা যদস্তি, তৎ 

করিষ্যামি ; সারথান্ত ময়ি কুতঃ ৷ তে তব ভত্রং মঙ্গলমস্ত ॥১৬। 

গায়ন ইতি। ত্বং গায়নো নর্তনে। বাপি বাদনো ঝা ভব। তথাপি ক্ষিপ্রং মে রথমাস্থায় 

আরুহ, হয়োত্তমান্ অশ্থতেষ্ঠান্, নিগৃহীঘ সংযচ্ছ 1১৭। 
০ ওরা সা 

তুমি পুর্বে অর্জুনের প্রিয় সারথি ছিলে। তাই অজ্জ্ন তোমাকে সহায় 

করিয়াই রাজন্ুুয়ের পূর্বে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন” ॥১৪॥ 

উত্তর এইরূপ বলিলে, বৃহন্নল! তাহাকে বলিলেন-_“যুদ্বস্থানে সারথ্য করিবার 

পক্ষে আমার কি শক্তি আছে ?॥১৫॥ 

নানাবিধ গান, বাগ্য ও নৃত্য যাহা আছে, তাহাই আমি করিতে পারি; কিন্ত 

সারথির কাধ্য আমাতে থাকিবে কি করিয়া 1; সুতরাং আপনার মঙ্গল 

হউক” ॥১৬। 
উত্তর বলিলেন-_“বৃহন্নলা ! তুমি গাথক, বাদক বা নর্তক, যাহাই কেন হও 

না; সত্বর আমার রথে উঠিয়। উত্তম অশ্বগুলিকে সংযত কর” ॥১৭॥ 

(১৬). বাদিত্রং বা তথাবিধম্_ তা। (১৭) বৃহন্নলে ! গায়কো বা নর্তকী বা পুনর্ভব-_বা 

ব, বৃহঙ্গলে | গায়নো বা! নর্তনো বা পুনর্ভব-_রা ম, বৃহম্গলে! গায়কো বা নর্ুকো বা পুনর্ভবান্ 

ভা । (১৮)-"অকবোৎ পাওনন্দন:--ভা। 



পর্ববণি চতুত্ত্রিশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩১১ 

উদ্ধামুণ্ক্ষিপ্য কবচং শরীরে প্রত্যমুঞ্চত | 
কুমার্য্যস্তত্র তং দৃষ্ট। প্রাহসন্ পৃথুলোচনাঃ ॥১৯॥ 
স তু দৃষ্ট। বিদুহ্্তং স্বয়মেবোত্তরস্ততঃ | 
কবচেন মহাহেণ সমনহাদ্রৃহন্নলাম ॥২০।॥ 

বভার কবচঞ্চা গ্র্যং স্বয়মপ্যংশুম-প্রভম্ । 

ধবজং সিংহং সমুচ্ছি ত্য সারখ্যে সমকল্পয়শড ॥২১। 
ধনুংষি চ মহাহাণি বাণাংশ্চ রুচিরান্ বহুন্। 
আদায় প্রযযে বীরঃ স বূহম্নলমারথিঃ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। অরিন্দমঃ স পাগুবোহজ্জনঃ। সর্বাং জানক্গপি, উত্তরায়াঃ প্রমুখতঃ সম্মুখে, ত্র 

তদানীম্ বছ, নর্মসংযুকং পরিহানকরং কাধামকরোত 1১৮। 

কিং তদিত্যাহ--উর্ধমিতি । সঃ: কবচম্, উদ্ধনুৎক্ষিপা পরাবর্থোত্ার্থ:, শরীরে প্রতামুঞ্চত 
অধারয়ৎ। পৃখুলো5নাঃ কুমাধাস্ত তত্র হং 'তখাবিধং দুটা প্রাহসন্ ॥১৯। 

স ইতি। ততঃ স উত্তরঃ, বিমুহ্স্তং বিমোহাৎ টৈপরীতোন কবচং ধারয়ন্তং দষ্টা, হবয়মেব, 

মহার্েণ মহামূলোন কবচেন, বুহঙ্গলাং মমনহাৎ অবস্ৎ ৪২০ 
বভারেতি। উত্তরঃ স্বয়মপি চ অংশ্রমত্প্রহং স্ধ্যতুল্যোজ্জলম্, অগ্রাযুনূমম, কবচম। বভার, 

সিংহং পিংহাকারং ধবজং সনুক্ফিত্য রথে উত্বোলা। সাণো বুহমলাং সমকল্পয়ৎ 8২১৫ 

ধন্যধীতি | বীরঃ স উন্ত25, মহাহাণি মহামূল্যাশি ধনুংধি চ বছুন্ রুচিরান্ বাণাংশ্চ আদায়, 

বুহঙ্গলসারথিঃ সন্ প্রযৌ : অজ্রাপি “স্থৃতং হ্থাহীং বা পিতৃমাতবক্ষি তাম্” ইতি পৃর্োক্ষাতলারেণ 

বৃহষ্নলেতি পুংশ্বম্ ॥২২॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__-অরিন্দম অর্জুন সমস্ত জানিয়াও তখন উত্তরার সম্মুখে 

বছুতর হাম্জনক কাধ্য করিলেন ॥১৮॥ 

তিনি কবচটাকে উল্ট! করিয়া শরীরে ধারণ করিলেন ॥ ভাহা দেখিয়া 

বিশালনয়ন! কুমারীরা তখন হাম্থ করিয়া উঠিল ॥১৯। 

তখন উত্তর স্তাহাকে বিমুগ্ধ দেখিয়া নিজেই মহামূল্য কবচদ্বার! স্তাহাকে আবৃত 

করিলেন ॥২০1 

এবং তিনি নিজেও স্ুধ্যের স্তায় উজ্জল ও উত্তম একটা কবচ ধারণ করিলেন; 
আর লিংহাকৃতি ধ্বজ রথের উপরে তুলিয়া দিয়া বুহয়পাকেই সারধি করিলেন 8১১৪ 

(১০): তত্র সংদৃষ্টা_ প্র," তঙ্ত সংদৃষ্বা প্রহসন্_ভা। (২৯) লস তং দৃষ্টাপিনহন্তম-প্র, 

স তংদৃষ্বী বিনহন্তম_ভ1। (২১) সবিক্রৎ করচম্--বা বর ম,"হ্বয়মপ্যথ স্বপ্রভম্- তা । 

(২২)."*নিধঙ্গান্ রুচিরান্ বহুন্--তা ! 



৩১২ মহাভারতে বিরাট 

অথোতরা চ কন্যাশ্চ সধ্যস্তামক্রবংস্তদা | 

বৃহন্নলে ! আনয়েথা বাসাংসি রুচিরাণি নঃ ॥২৩।॥ 

পাঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি সুন্ষমাপি চ ম্বদূনি চ। 
বিজিত্য সংগ্রামগতান্ ভীন্মব্রোণমুখান্ কুরূন্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্) 

এবং তা ক্রবতীঃ কন্যাঃ সহিতাঃ পাণুনন্দনঃ | 

প্রত্যুবাচ হদন্ পার্ধো মেঘগন্ভীরনিস্বনঃ ॥২৫॥ 
বুহন্নলোবাচ। 

যহ্যু্তরোহয়ং সংগ্রামে বিজেষ্যতি মহারথান্। 

তদাহরিষ্তে বাসাংসি দিব্যানি রুচিরাণি চ ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

অথেতি। অথ উত্তরা চ তন্তাঃ সখ্য: কন্তাশ্চ তা! তামব্রব্রন্। হে বুহন্নলে! সংগ্রাম- 

গতান্ ভীন্মদ্রোণমুখান্ কুরূন্ বিজিত্য, নঃ অন্মাকম্, পা্শলিকার্থং পুত্রিকার্থমূ, “পাঞ্চালিক! 

পুজেক শ্াছস্্রস্তার্দিভিঃ: কতা” ইতামরঃ, চিত্রাণি নানাবিধানি, স্থক্মণি চ মৃদ্বনি চ রুচিরাঁণি 

বাসাংমি আনয়েখাঃ ॥২৩---২৪॥ 

এবমিতি । মেগন্ভীরনিশ্বনঃ মেঘগন্তীরকণ্ঠম্বরঃ পাওুনন্দনঃ পার্থোহজ্্রন:, হসন্, সন্, 
কৌরবাপামূত্তরন্ত চ বৈষম্যজ্ঞানেন জয়াসম্ভবতয়! কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ, এবং ক্রবতীঃ তা: 
সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ কন্তাঃ প্রত্যুবাচ ॥২৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

যাবৎ গাবো দুরতরং হিয়স্তে ততঃ প্রাগেব সারথ্যং কুরু ॥৭_-২৩॥ পাঞ্চালিকার্থম্ “পাঞ্চালিকা 

পুত্তিক। শ্যাহন্রদস্তাদিভিঃ কৃতা” ইত্যমরঃ ॥২৪-_-২৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুত্বিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৩৪। 

তাহার পর বাঁর উত্তর মহামূল্য ধন্থু এবং বনুন্ুর সুন্দর বাণ লইয়া বৃহন্নলাকে 

সারথি করিয়া যাত্রা করিলেন ॥২২॥ 
তখন উত্তরা ও তাহার সখীগণ বৃহন্নলাকে বলিল-_“বৃহন্নল! ! তুমি যুদ্ধাগত 

ভীম্ম ও দ্রোণপ্রভৃতি কৌরবগণকে জয় করিয়া আমাদের পুতুলের জন্য নানাবিধ 
সুদ মু ও মনোহর বস্ত্র আনয়ন করিও” ॥২৩-_২৪॥ | 
সেই কন্তারা মিলিত হইয়া এইরূপ বলিলে, পাগুনন্দন অজ্ঞুন হাসিতে হাসিতে 
মেঘগন্তীরম্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন-_1২৫॥ 

(২৩)*"'রুচিরাণি চ-প্র বাবরাম। (২৪) পাঞ্চালিকার্থং হুন্মাণি দিব্যানি বিবিধানি চ 

**ভীম্মস্্োণপুরোগমান-ভ1। (২৫) মেঘদুন্দুভিনিম্বনঃ- প্র বা! বরাম। (২৬) যছ্যত্তরে- 
ইয়ম--মহারথাঃ | আহরিস্তামি'**দিব্যানি বিবিধানি চ--ভা। 



পর্ববণি পঞ্চভ্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩১৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
এবমুক্ত। তু বীভত্মম্ততঃ প্রাচোদয়দ্ধয়ান্। 
কুরূনভিমুখঃ শুরো! নানাধ্বজপতাকিনঃ ॥২৭।॥ 

ইতি শ্ট্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণ 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে উত্তরনির্যাণং নাম চতুব্ষিংশোহধ্যায়ঃ ॥০। 
ত ৬ 

গয়নার, উ ভু ....স৮ 

পঞ্চান্্রংশোহ্ধ্যায়ও | 
সঙ ৬ 

বৈশম্পায়ন উবাচ;। 

স রাজধান্যা নির্যায় বৈরাটিঃ পৃথিবিঞ্জয়ঃ | 
প্রয়াহীত্যব্রবীৎ সৃতং যত্র তে কুরবে। গতাঃ ॥১) * 

ভারহকৌমুদী 
যদীতি যগ্য়দুস্তরঃ সংগ্রামে মহারথান্ ভীম্মাদীন্ বিজেন্ততি, তা দিবানি রুচিরাণি চ 

বাসাংলি আহরিস্তে । এতেনোত্তরস্ত জয়োইসস্তব এবেতি সৃচিতম্ ৪২৬ 

এবমিতি । শুরো বীভৎম্থরজ্ছুনঃ, এবমুক্7 ততস্ত, নানাধবজপতাকা এধাং সম্ভীতি তান্ কুরূন্ 

অভিমুখ: সন্, হয়ানশ্বান্, প্রাচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ ৪২৭৪ 

ইতি মছামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য মহাকবি-পল্মকূষণ-শ্রুহরিদা সিদ্ধান্ত বাগীশভট্টাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ নুদীলমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহুরণে চতুন্থিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৪০ 

স্পা 5৩ 

স ইতি। স. পৃথিবিঞীয়ো লাম বৈরাটিবিরাটপুত্র উত্তরঃ, বানধান্ত। নিধায় তে কুরবো যত্র 

গতান্তত্র প্রয়াহি, ইতি হৃতং সারথিমব্রবীৎ ৪১৪ 

. বুহর়লা বলিলেন-__"যদি উত্তর যুদ্ধে মহারথগণকে জয় করিতে পারেন, তবে 
উত্তম ও মনোহর বস্ত্র সকল আনয়ন করিব” ॥২৬॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--এইরূপ বলিয়া মহাবীর অজ্ঞুন নানাধবজপতাকাসম্পন্ল 

কৌরবগণের অভিমুখে অশ্বথুলিকে চালাইয়া! দিলেন ॥২৭। 
০ 

(২৭)."*প্রাপে দয়ন্ধয়ান। কুরূনভিনুখান ভা । ইত: পরম ইদং ক্লোকছয়মধিকং বৃহলায়াঃ 

প্রাধান্তেনোপাদানাৎ। তদ্যথ! _“অথোতরং বীক্ষ্য রঘোতমস্থিতং বৃহ্নলায়াঃ সহিতং মহাভূম্। 

স্বিয়স্চ কন্টাশ্চ ছিদাস্ স্থব্রতাঃ প্রদক্ষিণ চক্রুখোচুরঙ্গনাঃ ৪ যদচ্ছুনন্র্ঘভতুলাগামিনঃ পুর হিতবৎ 

খাগ্ডবযানমঙ্গলম্ | কুক্ধন্ সমাসান্ত রণে বৃহন্নলে ! সহোত্বরেণাস্ত তধ মঙ্গলম ১'--প্র বাবরাম। 

* *--.বটতিংশোহ্ধ্যা১- প্র, সপভিশোহধ্যায়- বা বরাম। (১) বৈরাটিরকাতোভয়ঃ 

--বা বরা হম, পৃথিবীজয়ঃ---কুরবঃ স্থিতাং--ভ । 

বিরাট-৪* (১২) 



৩১৪ মহাভারতে বিরাট- 

সমবেতান্ কুরূন্ সর্ববান্ বিজিগীষ্ন্ বিজিত্য বৈ। 
গান্তেষাং ক্ষিপ্রমাদায় পুনরেষ্যাম্যহং পুরম্। 

ততস্তাংশ্চোদয়ামাস সদশ্বান্ পাগুনন্দনঃ ॥২। 
তে হয়া নরসিংহেন নোদিতা বাতরংহসঃ | 
আলিথন্ত ইবাকাশমুহুঃ কাঞ্চনমালিন? ॥:॥ 

নাতিদুরমথো গন্থা মতস্যপুত্রধনপ্তীয়ৌ | 
সবেক্ষে তামমিত্রত্বৌ কুরূণাং বলিনাং বলম্ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি । অহম্, বিজিগীষন্ বিজেতুমিচ্ছংন্ সতঃ, সমবেতান্ সম্মিলিতান্ সর্বান্ কুরূন্ 

বিনিত্য, ক্ষিপ্রমেব তেষাং সকাশাদগ। আদায় পুনঃ পুরমেষ্যামি। ততঃ পাঙ্নন্দনোহজ্জুন:, তান্ 

সদশ্বান্, চোদয়ামাস চালয়ামাস । ফট্পাদোহয়ং গক্সোক: ॥২। 
ত ইতি। নরসিংহেন নরশ্রেষ্টেনাচ্ছনেন, নোদিতাশ্চালিতাঃ, বাতরংহসে! বায়ুতুল্যবেগশালিনঃ, 

কাঞ্চনমালিনঃ স্বর্ণমালাধারিণশ্চ, তে হয়া অশ্বা:, আকাশম্, আলিখস্তঃ খুরাঘাতেন রেখাক্কিতং 

কুর্ববন্ত ইব, উদ্ঃ রথমৃঢ়বন্তঃ ॥৩1 
নেতি। অথো অনিত্রক্ত্ো শক্রহম্তারৌ, মতশ্চপুত্রধনগুয়ো উত্তরার্ছনৌ, নাতিদৃরং গন্বা, 

বলিনাং কুরূণাং বলং সৈন্যম, অবেক্ষেতামপশ্ঠতাম 181 

জেরা ৯: ০০ টি ও পিপিপীাট শীল ৩177 07 শা তি তত শ ০ শিট এ পপ পাপা পিপি পপি 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_বিরাটনন্দন উত্তর রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া 
সারথিকে বলিলেন_-“কৌরবের। যেখানে গিয়াছে, সেইখানে যাও ॥১1 

কৌরবেরা সকলে আমাদিগকে জয় করিবার ইচ্ছায় সমবেত হইয়াছে : স্থৃতরাং 

আমি তাহাদিগকে জয় করিয়া এবং সত্বরই তাহাদের নিকট হইতে গরুগুলি লইয়া 

পুনরায় রাজধানীতে যাইব” । তাহার পর অজ্জুন ঘোড়াগুলিকে সেই দিকে 

চালাইয়া! দিলেন ॥২॥ 

অজ্জুন চালাইয়। দিলে, বায়ুর শ্যায় বেগবান্ ও ম্বর্ণমালাধারী সেই অশ্বগণ খুরের 

আঘাতে আকাশটাকে যেন উৎকীর্ণ করিতে থাকিয়া রথখানাকে বহন করিতে 

লাগিল ॥৩। | 

তদনস্তর শক্রহত্তা অর্জুন ও উত্তর অনতিদুরে যাইয়া বলবান্ কৌরবসৈন্ত দর্শন 
করিলেন ॥৪। 

(২) সমেতাংশ্চ কুরূনন্তান্..-গাশ্চ ক্ষিপ্রং সমাদায় পুনবায়ামি স্বং পুরম্-ভা, তৃতীয়ার্ধং 

ভা! নাস্তি।-."গাশ্চৈষাঞ্চ সমাদায় পুনরেন্ত|মি বং পুরম্_ প্র। (৩)-*আকাশং মু: প্র ভা। 
***ব্যাসসাদ-_ভা,-*“তাঁং শমীমন্্বীক্ষেতাং বুঢ়ানীকাংশ্৮_বা ব বাম। | 

পা শসা 



আপ 

পর্ব্ধণি পক্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩১৫ 

শুশানমভিতো গত্বা আসসাদ কুরূনথ | 
তৎসমীপে ত্বেক্ষেতাং বাঢ়ানীকঞ্চ সর্ববশঃ ॥1) 
তদনীকং মহতেঘাং বিবভৌ৷ সাগরম্বনম্। 
সর্পমাণমিবাকাশে বনং বহুলপাদপম্ ॥৬॥ 

দদূশে পাধিবো বেগুর্জনিতস্তেন সর্পতা | 
ৃষ্টিপ্রণাশো ভূতানাং দিবম্পৃউঅরসন্তম ! ॥১॥ 
তদনীকং মহদ্দৃষ্ট | গজাশ্বরথসহূলেম। 
কর্ণ-দুর্যোধন-কপৈগুপ্তং শাস্তনবেন চ ॥৮॥ 

দ্রোণেন সহপুত্রেণ মহেঘাসেন ধীমতা। | - 

হৃউকোমা ভযোছিরঃ পার্থং বৈরাটিরত্বাৎ | ॥১। ॥ (যুঝ্ষকমূ। 

ভারতকৌফুলী 
শ্বশানমিতি । অথ শ্রশানম) অভিভঃ তৎসমীপতঃ গন্বা, “তমোভয়াভিপরিসর্রৈঠ” ইতি 

ভিতীয়', কুরূন্, 'মাসসাদ প্রপ উত্তর: । তলত শ্ুশানল্গ সমীপে তু সন্বশঃ সর্বেণ প্রকারেণ, বৃঢং 

বাহরচনয়া স্বাপিতম্ অনীক সৈন্তাং যেন হং তাদুশং কুরুপক্ষম, অবেক্ষেতাম, অপশ্যতাম 

উত্তরাঙ্জুণাবিতি শেষং ॥৫॥ 

তদ্দিতি। সাগরুশ্সেব স্বনঃ কোলাহলো যন্ত তত্তাদশম, তেষাং কৌরবাণাম, তৎ মহৎ 

অনীকং সৈন্যম, আকাশে সর্পমাণং বিচরৎ। বনুলাঃ পাপা বৃক্ষা যজ্ঞ তন্রাদ্রশং বনমিব, 

বিবতো বিরাজ, দুরতহাৈব দৃশ্যমানত্থাদিতি ভাবঃ ॥৩। 

দদুশ ইতি। হে নরসনগুম ! স্পা গচ্ছতা তেন 'অনীকেন জনিত, ভূভানাং প্রপিণাং 

দৃষ্িপ্রণাশঃ, দিবন্পৃক 'আকাশস্পশী চ, পাখিকে বেণুধু লিঃ, দদশে ৪৭ 

তদিতি। কর্ণহৃধ্যোধন হপৈঃ, শাস্তনবেন ভীম্মেণ। পুত্রেণ অন্বধাা সহেতি সহগুজস্তেন 

মছেঘাসেন মঅহাধন্দ্ধবরেণ, ধীমতা ফ্রোণেণ ৮, গ্রধং রক্ষিতমূ, গজাশ্বরথসন্কুলং তৎ মছৎ 
ডা পা পচ ৪০০৯৫ শ পা 

তাহার পর উত্তর শ্াশানের শিকট দিয়! যাই; কৌরবগণকে পাইলেন এবং 

ভাহার। দেখিলেন-__-কৌরবেরা বুহর5না করিয়া রহিয়াছেন ॥৫॥ 

সমুদ্রের ম্যায় কোলাহলশালী কৌরবগণের সেই বিশাল সৈল্ত, আকাশগামী 
বন্ধ বুক্ষলমহ্িত বনের হ্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল /৬1 

আর নরশ্রেষ্ঠ ! '5খন দেখা যাইতে লাগিল যে, সেই মহা সৈন্য চলিতে থাকিয়া 

ভূতলের যে ধুলি তুলিতেছে, সেগুলি গ্রাণিগণের দৃষ্টি আবরণ ও আকাশম্পর্শ 
করিতেছে ॥4% 

মহাধনুদ্ধর ও বুদ্ধিমান ভীন্ম, প্রোপ, রুপ, অগ্বসামা, ক্ণ ও তে ঢাখন সেই 
০০০ দি শি বাসী সপ পপর ৮০... ৬ -. পপি তত 

সুভ বিগত সাগরস্থনম _ প্র, বিন ক বহপাদপম্__ভা। | 

"পি ও: উবাচ আপ লও পিজি | তি 



৩১৬ মহাভারতে বিরাট- 

উত্তর উবাচ। 

নোতসহে কুরুভির্যোদ্ধ,ং রোমহর্ধঞ পশ্য মে। 
বহু প্রবীর মত্যুগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥১০॥ 
প্রতিযোদ্ধং ন শরোমি কুরুসৈম্যমনম্তকম্। 
নাশংসে ভারতীং সেনাং প্রবেষ্ট,ং ভীমকাম্মুকাম্ ॥৯১॥ 

(যুগ্মকম্। 
রথনাগাশ্বকলিলাং পতিধ্বজসমাকুলাম্। 

দৃষ্টেব হি পুরো জাতাং মনঃ প্রব্যথতীব মে ॥১২। 
যত্র দ্রোণশ্চ ভীম্মশ্চ কৃপঃ কর্ণো বিবিংশতিঃ | 

অশ্বথাম৷ বিকর্ণশ্চ সোমদত্ুশ্চ বাহিলকঃ ॥১৩॥ 

অনীকং পৈন্ঠং দৃ্, বৈরাটিঃ উত্তরঃ, হষ্টরোমা রোমাঞ্চিতদেহঃ, ভয়েন উদ্ধিগ্নো ব্যস্তচিতশচ 

সন্, পার্থমজ্জুনমব্রবীৎ্থ ॥৮--৯। 

নেতি। অহং কুরুভিঃ সহ যোদ্ধৎ নোৎ্সহে নেচ্ছামি। যেন হি মে ভয়জনিতং রোমহধং 
পশ্য । বহুবঃ প্রবীরা মহাবীর যত্র তত, অতএব অততযুগ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ অনস্তকঞ্ক 
কুরুসৈন্ং প্রতিযোদ্ধ.ং ন শরোমি। অতএব ভীমকাম্মুকাং ভারতীং কৌরবীং সেনাং প্রবেই্মপি 
নাশংসে আশাং ন করোযি ॥১*--১১॥ 

রথেতি। রখৈঃ নাগৈহ্স্তিভিঃ অশ্বৈশচ কলিলাং ব্যাপ্তাম্, পত্তিভিঃ পদাতিভিধর্ব জৈশ্চ 

সমাকুলাম্, পুরে! জীতামগ্রবত্তিনীমেত।ং সেনাং দৃষ্টে'ব হি মে মনঃ, প্রব্যথতীব ভয়েন যাতনাং 
প্রীপ্রোতীব। “কলিলং গহুনং সমে” ইত্যমরঃ ॥১২॥ 

সৈম্ত রক্ষা! করিতেছিলেন এবং সে সৈম্-_হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ছিল; এহেন 

সেই বিশাল সৈন্য দেখিয়া উত্তর ভয়ে রোমাঞ্চিতদেহ ও ব্যস্তচিন্ত হইয়া অর্জুনকে 
বলিলেন ॥৮-_-৯॥ 

উত্তর কহিলেন--“বৃহন্ললা ! আমি কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি 
না। কারণ, আমার রোমাঞ্চ জন্মিয়াছে দেখ। এই সৈম্তের মধ্যে অনেক মহাবীর 
আছেন; নুতরাং এ সৈম্ত দেবগণের পক্ষেও ছুদ্ধর্য এবং অসীম; অতএব আমি 

এই কুরুসৈম্তের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না; এমন কি, ভয়ঙ্কর-কাম্মু্কশালী 
এই কৌরবসৈন্ের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব বলিয়াও আশা করি 
না॥১*--১১॥ 

হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতি ও ধবজে পরিপুর্ণ এই সৈন্য সম্মুখে রহিয়াছে, ইহ। দেখিয়া 
আমার মন যেন ভয়ে বেদনা অনুভব করিতেছে ॥১২॥ 

(১১) ন শক্ষ্যামি -বা বরা ম ভা। (১২)"*দৃষ্েবব হি বরানাজৌ--বা ব,..*দষ্ট্েব হি 

পরানাজৌ-_বা। ম,...দৃষ্টেবব হি পুরো! এতামাত্মা_ভা। : 

গুচব তচ ওচবঃছাড ৫৫৮ এ ৬ জপ প-পা জগ উজ নত ক ক জাভ জজ ও এজ 
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দুর্য্যোধনস্তথা বীরে! রাজা চ রধিনাং বরঃ | 
ছ্যুতিমস্তে! মহেঘাসাঃ সর্ব যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৪॥ (যুগ্রকম্। 

দৃষ্টেব হি কুরূনেতান্ ব্যুঢ়ানীকান্ প্রহারিণঃ। 
হৃধিতানি চ রোমানি কশ্মলঞ্চাগতং মম ॥১৫।॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
অবিজাতো বিজাতম্থ্য মৌখ্যাদ্ধ্তস্ত পশ্যতঃ | 
পরিদেবয়তে মন্দঃ সকাশে সব্যসাচিনঃ ॥১৬। 

রাকা যা 

যত্রেতি। ঘত্র সেনায়াম্, প্রোণঃ, ভীম্মঃ, কৃপঃ, কণঃ, বিবিংশতিত, অস্বখামা, বিকর্ণট, 

সোৌমদত্ডঃ, বাহিলকশ্চ, তথা! রথিনাং বরো বীরো রাজা দুর্্যোধনশ্চ, এতে সর্ষে ছাতিমন্ত- 

স্তেজন্থিনঃ, মহেঘাস! মহাঁধচর্ধরাশ্চ যুদ্ধবিশারদা বর্তস্তে ॥১৩--১৪। 

দু্টেতি। বুড়ং বাহভাবেন নিবেশিতম্ অনীকং পৈম্তং যৈস্তান্, প্রহারিণো যোদ্ধন্ 

এতান্ কুরূন্ দুর হি মম লোমাণি চ হৃযিতানি, কশ্মলং মোহম্চাগতম্ ॥১৫। 

অবীতি। বিগতং জাতং সামান্যং সাধারণাং যন্ক স শিজাতঃ অসাধারণঃ ন বিজাতঃ 

অবিজাতঃ সাধারণঃ ক্ষৃঙ্র ইতার্থ;, অন্দে মুশ্চ উক্র:, বিজাতন্ত যুদ্ধাদানসাধারণন্স, ধূর্ত 

রীববেশেনাত্মনঃ পুংশ্থবিষয়ে লোকবঞ্ককন্তা, পশ্যতঃ ক্ষত্রিয়ধন্মৎ জানত, সবাসাচিনঃ অঞ্ছুনম্ত 
সকাশে, আত্মনো মৌধ্যাদেব, পরিদেবয়তে বক্ষামাণরীত্যা বিলপতি শ্ম। “জাতির্ভাতঞচ 

সামান্তম” ইতামর্ ॥১৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

স ইতি ॥১--৫॥ 'অতিবেগেন আকাশে ৪৬৮৪ হাঈটরোমা রোমাফিতঃ 8০॥ নোতৎসহে 

ইত্যজজ হেতুমাহ-_বছিবতি ॥১*--১১৪॥ কলিলা' গহনাম্ 1১২ ১৪৪ কশ্মপং যুচ্ছ? ॥ ৫8 

অবিজাত:ঃ জা'হং সাযান্থং বিগতং যন স বিজাঙ্োহসধারণল্থদশ্লোহবিজাতঃ লাধারণঃ 

যে সৈম্তের মধ্যে ভীষ্ষ, দ্রোপ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বথথামা, বিবিংশতি, বিকর্ণ, লোম 
ও বাহিলক এবং রথিশ্রেষ্ঠ মহাবীর রাজা তুর্যোধন-__এই সকল তেজন্বী ও 
মহাধনুদ্ধর যুদ্ধবিশীরদ রহিয়াছেন ॥১৩-_-১৪1 

বাহরূপে সম্গিবিষ্ট ও মহাযোদ্ধা এই কৌরবদিগকে দেখিয়াই আমার রোমাঞ্চ 
জন্মিয়নাছে এবং মোহ উপস্থিত হইয়াছে” ॥১৫॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--ক্ষুত্র ও মূঢ় উত্তর-_ অসাধারণ বীর, ক্লীববেশে লোক বঞ্চক 

এবং ক্ষত্রিয়ধর্্মাভিজ্ঞ অজ্ঞুনের নিকটে নিজের মূর্খতাবশতঃ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন-- 1১৩1 

(১৬) অবিধাতো বিষাক্ত মৌর্ধাস্_ প্র, অবিষাতো বিযাতনঠ মৃর্থে ধর্থশ্চ _তা। 



৩১৮ অহাভাবুতে বিরাট- 

ত্রিগর্তান্ মে পিতা যাতঃ শুন্যোহন্যিন্ সন্গিধায় মাম্। 
সর্ববাং সেনামুপাদায় ন মে সম্তীহ সৈনিকাঃ ॥১৭॥ 

সোহহমেকো বহুন্ বালঃ কৃতান্্রানকৃতশ্রমঃ | 
রি ন শক্যামি নিবর্তম্ব বৃহন্নলে ! ॥১৮% 

বৃহঃলোবাচ । 

ভয়েন দীনরূপোহসি দ্বিষতাং হর্বদ্ধনঃ | 
ন চ তাবু কৃতং কিঞ্চি পরৈঃ কণ্ম রণাজিরে ॥১৯॥ 
স্বয়মেব চ মামাথ বহ মাং কৌরবান্ প্রতি । 
লোহহং ৭ ত্বাং “ত্র নেষ্যামি ঘত্রৈতে বহুলা ধ ধবজা2 ॥২০॥ 

 ভারতকৌমুদী 
ত্রিগর্ানিতি। মে পিতা বিরাটঃ, অশ্মিন্ শুন্যে পুরে মাং সন্গিধায়, সর্ববাং সেনামুপাদায়, 

যোদ্ধ,ং ত্রিগর্তান্ যাতঃ। অতএব ইহ মে সৈনিকা ন সম্তভি ॥১৭। 

স ইতি। একঃ বালঃ অস্ত্রেচু অক্তশ্রমশ্চ লোহুহম্, বহুন্ কৃতীন্ত্রান্ শিক্ষিতান্ত্রান্ 

প্রতিযোদ্ধং ন শক্যামি ন শক্যে। অতএব হে বৃহন্নলে ! ত্বং নিবর্তম্থ ॥১৮। 

ভয়েনেতি। হে বাজপুঝ! ত্বং ভয়েন দীনরূপঃ কাতরঃ, দ্বিষতাং হধবদ্ধনশ্চাসি । অথ 

চ পরৈঃ শক্রভিঃ, তাবদধুনাপি, রণাজিরে কিঞ্চদিপি কম্ম ন কৃতম্ ॥১৯। 
্য়মিতি। অথ চ তং স্বয়মেব মাম আখ ব্রবীষি, যছ্ মাং কৌরবান্ প্রতি বহু নয়। 

অতএব সোহহং ত্বাং তত্র নেষ্যামি, যত্র এতে বুলা ধ্বজা বর্তৃস্তে ॥২০॥ 

“আমার পিতা এই শুন্য রাজধানীতে আমাকে রাখিয়া সমস্ত সৈম্ত লইয়া 
ত্রিগর্তদের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন ; স্থৃতরাং এখন আমার সৈম্ত নাই ॥১৭॥ 

অথচ আমি একাকী, বালক এবং অস্ক্রে অবিশেষজ্ঞ ; আর শব্রুরা বন্থুতর এবং 

অস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ; সুতরাং আমি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না; অতএব 

বৃহন্নলা ! তুমি ফিরিয়া চল” ॥১৮॥ 

বৃহন্নলা! বলিলেন__“রাজপুত্র! আপনি ভয়ে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং 

ইহাতে শক্রপক্ষের আনন্দ বদ্ধন করিতেছেন। অথচ শক্ররা এখনও সমরাঙ্গনে 

কোন কাধ্য করে নাই ॥১৯॥ 

আবার আপনি নিজেই আমাকে বলিয়াছেন যে, “আমাকে কৌরবগণের নিকটে 
নিয়া চল”; ম্ুুতরাং এই বহুতর ধ্বজ যেখানে রহিয়াছে, আমি সেখানে আপনাকে 

অবশ্যই লইয়া যাইব ॥২০॥ 
"জা 

(১৭)-"*শুন্টে সংপ্রণিধায় মাম--বা বরাম ভা। (২০): লোহিত বাদ্য নিত প্রত 

সোহ্হং স্বামন্ত নেম্তামি-_-তা | 
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মধ্যে ত্বামিষগৃদ্ধানাং কুরূণামাততায়িনাম্ | 
নেধ্যামি ত্বাং মহাবাহো ! পৃথিব্যামপি যুধ্যতাম্ ॥২১॥ 
তথা স্ত্রষু প্রতিশ্রচ্ত্য পৌরুষং পুরুষেষু চ। 
কথমানোহভিনিধায় কিমর্থং ন যুযুৎসসে ॥২২। 

ন চেছিজিত্য গাস্ত্বেতা গৃহান্ বৈ প্রতিযাস্তসি। 
পরহদিয্্তি বীর ৷ তাং নরা ারয্যস্চ স সঙ্গতাঃ 1২৩ 

ভারঙকৌমুদী 

মধা ইতি । হে মহাবাহো। আমিষগুদ্ধানাং মাংসলোভিনাং পঙ্গিণামিব অকম্থাদুপ- 

শ্বিতানামিতার্থঃ১ আততায়িনাং শঙ্পাণীনাম্, যুধ্যতামপি শস্ত্রপাণিত্বমাজে কা কথা যুধ্যমানানা- 

মপি, কুরূণাং মধো, পৃথিব্যাং রণভূমৌ, ত্বাং নেস্যামি ৪২১ 
তথেতি। স্ত্রীযু পুরুষেধু চ মধো, কমান আত্ম্লাঘ'ং কুর্বন্, পৌঁরুষং কৌরণজয়বিধয়কং 

পুরুষকারম্, তথা তেন প্রকারেণ, প্রতিশ্রত্য প্রতিজায়, অভিনিধায় নগরাছিগতা চ, ইদানীং 

কিযর্থং ন যুধুসসে যোক্ধ,মিচ্ছপি ৪২২৪ 

নেতি। হেবীর।! তম এতা গা ন বিজি্তা চেৎ গৃশান্ প্রতিযাশ্ডসি, তদা, সঙ্গতাঃ 

সম্মিলিতা নরা নার্ধান্চ তাং প্রহসিষান্তি ৪২৩৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রাকৃত: । প্রাচাং তু সগকারপাঠঃ তা বিযাতো ধৃষ্টং। “ধরে প্রফবিযাতশ্চ? ইতামরঃ । 

অবিযাতোহপ্রগল্ভঃ | ধর্শন্ত ছল্বেষধ!রিণঃ ॥১৬.-২'॥ আঁঘিধং মাংস ওত যথা 

গুগ্রাঃ পতন্তি তলুল্যানাং গোলুক্ধানাদ্। পথিপা লিমিলাভু ঠামাম। এতেনাগ্রে ভাবি 

সংগ্রামেঘপি স্বাং পেম্যামাতুযুক্তম্ 15১৪ অভিশিধাসাভিনিগতা, ন মুযুখসসে ঘোক্ষ,ং 

নেচ্ছসি ৪২২ --৪ ৭। 

ইতি শ্রুমহ| তারিতে বিরাট পর্বণি নৈলকগ্ঠীয়ে ভাকু “ভাবদ*পে পাশা হ্ধ্যায় ॥৩৫॥ 

মহাবান! কৌরবেরা অস্ত্রধারণ করিয়া মাংসলোভা পক্ষারদিগের ন্যায় অকস্মাৎ 

উপস্থিত হইয়াছে; এ অবস্থায় উহার! যুদ্ধ আরম্ভ করিলে আমি উহাদের মধো 

সমরদ্ভুমিতে আপনাকে লইয়া যাইবই ॥২১॥ 
আপনি, স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে সেইভাবে আত্মপ্লাঘা ও পুরুষকারের প্রতিজ্ঞা 

করিয়া এবং রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এখন যুদ্ধ করিবার ইচ্চা করিতেছেন ন 

কেন 18২২ 

বীর! আপনি ঘ্দি এই গরুগুলিকে জয় না করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যান, তবে 

নর ও নারীগণ সম্মিলিত হইয়া আপনাকে উপহাস করিবে ৪২৩ 

(২১) মধ্যমাহিবগৃদ্ধানাষ-প্র রা ম, সধ্যে চ'মিষপৃদ্ধানাষ্-তা। (২৩) গান্তান্ক প্র, 

'গাস্তাত্বম্--বা বরা ম।"-"বীতৎ স্বাম_প্র,-"“বীরাদ্বাম-বা বরা ম। | 
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অহমপ্যত্র সৈরিক্ধ্যা স্ততঃ সারথ্যকন্রণি | 
ন চ শক্যাম্যনিজ্জিত্য গাঃ প্রয়াতুং পুরং প্রতি ॥২৯॥ 

স্তোত্রে« চৈব সৈরিক্ধ্যান্তব বাক্যেন তেন চ। 

কথং ন যুধ্যেয়মহং কুরূন্ সর্ববান্ স্থিরে! ভব ॥২৫॥ 
উত্তর উবাচ । 

কামং হস্ত মস্যানাং ভূয়াংসঃ কুরবো৷ ধনম্। 
প্রহসন্ত চ মাং নার্য্যো নরা বাপি বৃহন্নলে ! ॥২৬॥ 

ইত্যুক্ত। প্রাদ্রবন্তীতো রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্তলী। 
ত্যক্ত। মানঞ্চ দর্পঞ্চ বিস্বজ্য সশরং ধনুঃ ॥২৭। 

ভারতকৌমুদী 
অহমিতি। অহুমপি, অত্র সারথ্যকর্মমণি, সৈরিন্ধ্যা, স্ততঃ প্রশংদিতঃ সন, গা অনিজ্জিতা, 

পুরং প্রতি প্রয়াতুং ন চ নৈব শক্যামি ॥২৪॥ 

স্তোক্রেণেতি। পসৈরিক্ক্যাঃ স্তোত্রেণ প্রশংসাবাদেন, তন “সংযচ্ছ মামকানস্বান্” ইত্যাদিনা 

তব বাকোন চ, অহমপি বা সর্ববান্ কুরূন্ কথং ন যুধ্যেয়ম্। তং স্থিরো ভব ॥২৫। 

কামমিতি। হে বৃহঙ্নলে ! ভুয়াংসো বন্ৃতরাঃ কুরবঃ, অতএব তে মৎস্তানাং ধনম্, কামং 
যথেপ্সিতং হরস্ত | নার্ধযো নর] বাপি মাং কামং প্রহসন্ত চ। তথাপি প্রাণরক্ষার্থ, পলায়িস্ত 

এবেতি ভাবঃ ॥২৬॥ | 

ইতীতি। ইতি উত্তরা, কুগুলী কর্ণকুগুলধাতী ভীতশ্চ উত্তরঃ, মানং দর্পণ ত্যক্কা, সশরং 

ধনুবিহজ্য চ, রথাত প্রস্কন্দ্য অবপ্ন.ত্য, প্রান্রধৎ ভ্রুতং পলায়িতুমারভত ॥২৭। 

তা"র পর, সৈরিন্ত্রী এই সারথ্যকাধ্যে আমার প্রশংসা করিয়াছেন 2 সুতরাং 

আমিও গরুগুলিকে জয় ন করিয়া নগরে যাইতে পারি না ॥২৪॥ 

সৈরিঙ্্রীর সেই প্রশংসাবাক্যে এবং আপনারও সেই অনুরোধবাক্যে 

আমিই বা কেন সমস্ত কৌরবের সহিত যুদ্ধ করিব না? অতএব আপনি স্থির 
হউন” ॥২৫॥ 

উত্তর বলিলেন-__“বৃহন্নঙ্গা ! কৌরবেরা সংখ্যায় বহুতর ; সুতরাং তাহারা ইচ্ছা 

অনুসারে মংস্াদেশের ধন হরণ করুক ; কিংবা স্ত্রী ও পুরুষেরা আমাকে উপহাস 
করুক” ॥২৬ - 

(২৪)... নহি শক্যামি--ভা। (২৫)--স্থিতো ভব--ভা। (২৬) শ্লোকাৎ পরম্ “সংগ্রামে 

নচ কাধ্যং মে গাবো গচ্ছন্ত চাপি মে। শুন্ং মে নগরঞ্চাপি পিতুশ্চৈৰ বিভেম্যহম্॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ” ইত্যধিকম্ব-প্র বাব রাম। (১৭) উতকিব- প্র,-+ত্যত্কা মালং 
সমন্দাত্থা -__ভা। 
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বৃহন্নলোবাচ। 

নৈষ পুর্বৈবঃ স্মৃতো ধর্ম: ক্ষত্রিয়স্ত পলায়নমূ। 
শ্রেয়স্তে মরণং যুদ্ধে ন ভীতম্থ পলায়নম্ ॥২৮॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । ণ" 

এবমুক্ত। তু কৌন্তেয়ঃ সোহবপ্ল,ত্য রথোতমাত 
তমন্ধাবদ্ধাবন্তং রাজপুত্রং ধনগ্ীয়ঃ ॥২৯| 

দীর্ঘাং বেণীং বিধুম্বানঃ সাধুরক্তে চ বাসসী। 
তথ! তমনুধাবস্তমজানন্তোহজ্জুনং তদা ॥৩০॥ 

সৈনিকাঃ প্রাহন্ কেচিন্তথারূপমবেক্ষ্য তম্। 
শ্বণীস্রমনুধাবন্তং সংপ্রেক্ষ্য কুরবোহব্রচবন্ ॥৩১॥ (বিশেষকমূ) 

7. . ভারতকোৌমুদী 

নেতি। হে রাজপুত্র । এষ পলায়নং নাম ক্ষত্রিয়ন্য ধম: পুর্বৈরাচাধোর্ন শ্বতঃ। অতএব 

তে যুছ্ছধে মরণমেব শ্রেয়ঃ, কিন্ধু ভীতন্স পণায়নং পলায়নেনাত্মরক্ষণমপি ন শ্রেয় ॥২৮॥ 

এবমিতি ৷ এবমুক্ তু স কৌন্তেয়ো ধনধয়ঃ, শ্বকীয়াৎ রখোত্রমাদ বপ্প.তা, দীর্ঘাং বেশী, সাধু- 

রক্কে সম্যগ রক্রবর্ণে বানমী বন্ত্রযুগপঞ্চ, বিধুগ্বানং লঞ্চালয়ন্ সন্, ধাবস্তং তং রাজপুত্রমুতরম্। অথথ 

ধাবৎ। তা তথা অন্ুধাবন্তং তমক্জুনম্, অঞজানন্তঃ কেচিৎ সৈনিকাঃ, তমঙ্জুণম্। তথারূপমবেক্ষ্য 

প্রাহলন।  কুরবন্ ত তিং ং স্শী্রযনুধাবস্তং সং প্রেক্ষা অক্রবন্ ৪২৯ ৩১৪ 
শা ০০ বলা তি পর ৬ জি রশ পীর রাজী এ পার + ৪ ৯০৮ পা (পা কাজী এপ এজ নিক না পপ নাপাক 

এই কথা বলিয়াই কুণ্চলধা'রী উন্তর ভীত হইয়া, অন্ভিমান ও দর্প পরিত্যাগ 

করিয়া, ধনু ও বাণ ফেলিয়া দেয়া, রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুত পলায়ন 

করিতে আরম্ত করিলেন ॥২৭॥ 

তখন বুহন্নলা বলিলেন _-“রাজপুত্র ! প্রাচীন আচাধ্যেরা এই পলায়ন করাটাকে 

ক্ষতিয়ের ধর্ম বলিয়! মনে করেন নাই; সুতরাং যুদ্ধে আপনার মরণই বরং ভাল; 
কিন্তু পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করাও ভাল নহে” ॥২৮॥ 

বৈশম্পায়ন বললেন-_-এই কথা বলিয়াই কুস্তীনন্নন অঙ্ঞুনও রথ হইতে 

লাফাইয়। পড়িয়া, দীর্ঘ বেশী এবং উজ্জল রক্তবর্ণ বস্ত্রযুগলগ সঞ্চালিত করিতে থাকিয়া 

ধাবনশীঙল উত্তরের পিছনে ধাবিত হইলেন । তিনি সেইভাবে ধাবিত হইলে, যাহারা 

তাহাকে অঞ্জুন বলিয়া জানিত না, সেইরূপ কতকগুলি সৈনিক তাহাকে সেইরূপ 

দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল ; আর কৌরবেরা ঠাহাকে অতিদ্রত ধাবিত হইতে 
দেখিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥২৯--৪১॥ 
শী অন্তং পাঠঃ ভা নাস্তি। (৩*) বিধি বেণীং ধাবন্তম--প্র। (৬১)."হুবমভিধাবন্তম্ 

-স্প্র। 
বিদ্বাট-৪১ (১২) 



৩২২ মহাভারতে বিরাট 

ক এষ বেষপ্রচ্ছন্নে! ভন্মনেব হুতাশনঃ | 

কিঞ্চিদস্য তথা পুংসঃ কিঞ্চিদস্থ যথা স্ত্রিয়াঃ ॥৩২।॥ 

স্বরূপমজ্জ্নস্তেব ব্লীবরূপং বিভন্তি চ। 

তদেবৈতচ্ছিরোগ্রীবং তৌ বাহু পরিঘোপমৌ । 
তদ্ধদেবাস্ত বিক্রান্তং নায়মন্যো৷ ধনঞজয়াৎ ॥৩৩॥ 

 একঃ পুত্রো। বিরাটন্ত শৃন্যে সন্গিহিতঃ পুরে । 

স এব কিল নির্যাতো বালভাবান্ন পৌরুষাণড ॥৩৪। 
সত্রেণ নৃনং সংচ্ছন্নং চরন্তং পার্থমজ্জুনমৃ। 
উত্তরঃ সারথিং কৃত্বা নির্ধাতো নগরাদ্বহিঃ ॥৩৫। 

ভারতকৌমুদী 
কইতি। ভম্মণ! প্রচ্ছন্নো ভু'তাশন ইব, বেষেণ ক্লীবনেপথ্যেন গ্রচ্ছন্নঃ, এষ জনঃ কঃ। অস্য 

কিঞিৎ রূপং পুলো! যখা, তিগা, অন্ত কিঞিৎ রূপং প্রিয়া যথা তথা ॥৩২। 

স্বেতি। অস্ত স্বরূপম্, অজঙ্জুনস্তোব বর্ততে ১ তথা অয়ং ক্লীবরূপঞ্চ বভত্তি ধারয়তি। এতৎ, 

শিরশ্চ গ্রীবা চেতি শিরোগ্রীবম্, তদেব তাদুশমেব $ বাহ্, তৌ তাদ্দশাবেব পরিঘোপমৌ ; তথা 
অন্য বিক্রান্তং বিক্রমোহুপি তদ্বদেব ভবিষ্ততি। অতএবায়ং ধনগয়াদন্তো ন। যট্পাদ্দোহয়ং 

শ্লোকঃ ॥৩৩। | 

এক ইতি। শুন্যে পুরে বিরাটশ্সা এক: পুত্রঃ সঙ্গিহিতে। বিরাঁটেনৈব স্থাপিত ইতি চারমুখা- 

দবগতমিত্যাশয়ঃ ৷ স এব বিরাটপুত্রঃ, বালভাবাৎ বালকতঙ়। শ্বশক্তিনির্ণয়ানর্ৃত্বাৎ নগরাৎ কিল 

নির্যাতঃ ; কিন্তু পৌরুষাৎ পুরুষকারান্ন নিধাতিঃ ॥৩৪॥ 

সত্রেণেতি। স এব বিরাটপুত্র উত্তরঃ, সত্রেণ ক্লীবকৈতবেন, সংচ্ছন্নম আবুতম্বরূপং 
পপ জা আজ ই ্া প 

“ভন্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বেষাস্তরে আচ্ছাদিত এ লোকটা কে? ইহার কোন 
রূপ পুরুষের ন্যায়, আবার কোন রূপ স্ত্রীলোকের ন্যায় ! ॥৩২॥ 

ইহার আকৃতিট! অঞ্জুনের মতই দেখ! যাইতেছে ; অথচ নপুংসকের রূপ ধারণ 
করিতেছে !। এই মস্তক ও গ্রীবা অজ্জুনের মতই, বাহুযুগলও অর্জুনের মতই 
পরিঘতুল্য এবং ইহার বিক্রমও অর্জুনের তুল্যই হইবে ; স্থতরাং এ ব্যক্তি অজ্ঞুন 

ভিন্ন নহে ॥৩৩॥ | 

বিরাটরাজার একটা পুত্র শৃগ্ রাজধানীতে রক্ষিত ছিল ; সে-ই বালচাপল্যবশতঃ 
রাজধানী হইতে নির্গত হইয়াছে ; কিন্তু পুরুষকারবশতঃ নহে ॥৩৪॥ 

(৩২)**ভম্মণীব_-ঝ ব, "**ভন্মন্থে__রা ম। (৩৩) সারপ্যমঞ্জুনম্তেব _ প্র বা ৰ রা ম, 
তদেবৈতচ্ছিরো৷ গ্রীবা-_-ভ1। ইতঃ পরম্ “অমরেঘিব দেবেজ্র্ে। মানুষেযু ধনজয়ঃ | একঃ 
কোহন্বাছুপাগচ্ছেদন্তে। লোকে ধনগুয়াৎ ॥ অনং প্পোকোহধিকঃ প্র বাবরাষ। 



পর্ববণি পঞ্চব্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২৩ 

স নো মন্যামহে দৃষ্ট। ভীত এষ পলায়তে। 
তং নৃনষেষ ধাবন্তং জিতুক্ষতি ধনঞ্জয়ঃ 1৩৬1 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ইতি স্ম কুরবঃ সর্বেৰে বিস্বশস্তঃ পৃথক্ পৃথক্ । 
ন চ ব্যবসিতুং কিঞ্চিছুত্তরং শরু,বন্তি তে। 

ছন্নং তথ! তং সত্রেণ পাগুবং প্রেক্ষ্য ভারত ! ॥৩৭॥ 

উত্তরন্ত প্রধা বস্তমনুদ্রমত্য ধনঞয়ঃ | 

গত্বা পদশতং তুর্ণং কেশপক্ষে পরামশ ॥৩৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

সম্তম, চরস্তং পার্থমঞ্জুনম্, সারথিং কৃত্া নগরাদ্ষহিঃ নির্ধাত ইতি নূনং নিশ্চিতম্। “সত্মাচ্ছাদনে 

যজেে সদাদানে চ কৈতবে” ইতি মেদিনী ॥৩৫॥ 

সইভি। স উত্তর এব নোহম্মান্ দৃই)। ভীতঃ সন্ এব পলায়তে, ইতি বয়ং মন্তামহে । এব 

ধনঞয়স্চ ধাবস্তং তমুত্তরং প্িথ্ুক্ষতি গ্রহীতুমিচ্ছতি, ইতপি নূনং নিশ্চিতম্ ॥৩৬। 

ইতীতি। হেভারত ! তে সর্বে কুরবঃ, তথা সত্ত্রেণ ছল্সমবেশেন ছন্ং তং পাওবমঞ্জুনং 

প্রেক্ষা, ইতি পূর্ববো্তরূপং পৃথক্ পৃথক্ বিমৃশস্তঃ পর্ধযালোচয়ন্তোহপি, কিঞ্দিপি উত্তরং পরকর্তবাম, 

ব্যবমিতুং নিষ্ধারয়িতুম্, ন শরুুবস্তি স্ম। পরমধান্মিকাণাং ভীন্মাদীনাং সত্বাত, ছুধ্যোধনাদয়ন্থা- 

বিধং তমজ্জুনং ন গ্রজহু,রিত্যাশয়ঃ | বট্পাদোহয়ং গ্োকঃ ৪৩৭৪ 

উত্তরমিতি । ধনঝরত্ত, অন্ভ্রত্য অনুগম্য, তুর্ণৎ পদশতং গ্বা, প্রধাবন্তম্ উত্তরম্, কেশপক্ষে 

কেশকলাপে, পরামশৎ ধূতবান্ ॥৩৮। 

নিশ্চয়ই পৃথানন্দন অর্জন ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছিলেন, উত্তর তাহাকেই 

সারথি করিয়া নগরের বাহিরে নির্গত হইয়াছে ॥৩৫। 

এবং ইহাই আমরা ধারপ। করি যে, সেই উত্তরই আমাদিগকে দেখিয়া ভীত 

হইয়া এই পলায়ন করিতেছে; আর ইহাও নিশ্চয় যে, সেই উত্তর দৌড়া ইতেছে 

এবং এই অজ্জুন তাহাকে ধরিবার ইচ্ছ। করিতেছেন” ॥৩৬৪ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__ভরতনন্দন ! সেই কৌরবেরা সকলে সেইরূপ ছন্পবেশা- 

বৃত অর্জুনকে দেখিয়া এইরূপ পৃথক্ পৃথক আলোচনা করিয়াও কোন কর্তব্যই স্থির 

করিতে পারিলেন না 8৩৭৪ 

(৩৬) স নো মধ্যে ধবজান্ দৃষ্ট1-_প্র, সেনাং মন্তামহে দৃ্1--বা ব, ততো মন্তে ধ্ঙান্ দৃ্ট। 

**তজৈনষেবং বাবস্তয--ত1। (৩৭)-* “সর্ব বিদৃষ্ঠতি -প্র, "**সর্ে বিদৃশস্ত টানি 

তা। (৩৮)** “আতিক্ত্য-_বা। ব রাস তা। 



৩২৪ মহাভারতে বিরাট- 

সোহঙ্ভ্বুনেন পরামুষ্টঃ পর্য্যদেবয়দার্তব | 
বুলং কৃপণঞ্চেব বিরাটস্য স্থতস্তদা ॥৩৯॥ 

উত্ভর উবাচ।, 

শূণুয়ান্ত্বং হি কল্যাণি ! বৃহমলে ! সুমধ্যমে ! | 
নিবর্তয় রথং ক্ষিপ্রং জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥৪০। 

শাতকুন্তস্য শুদ্বস্য শতং নিক্ষান্ দদামি তে। 

মণীনফৌ চ বৈদূর্য্যান্ হেমবদ্ধান্ মহাপ্রভান্ ॥৪১॥ 

হেমদগুপ্রতিচ্ছন্নং রথং যুক্তং হয়ব্রজৈঃ | 
মত্তাংশ্চ দশ মাতঙ্গান্ মুণ্চ মাং ত্বং বৃহন্নলে ! ॥৪২॥ 'যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। তা স বিরাটস্ত সৃতঃ, অজ্জুনেন পরা মৃষ্টো ধৃতঃ সন্, আর্তবদ্দেব, বহছলং কুপণঞ্চেব 

দীন, পধ্যদে বয়ৎ ব্যলপৎ্ৎ ॥৩৭॥ 

শ্ণুয়া ইতি । হে কল্যাণি! সুমধ্যমে ! বৃহন্নলে ! ত্বং শূণুয়াঃ, ক্ষিপ্রং রথং নিবর্তয় | যেন 

হি মানুষো জীবন্ সন্, ভদ্রাণি মঙ্গলানি পশ্ততি ? মৃতস্তন। তেন চ পলায়নাভাবে মন্মরণ- 

মেবাবশ্বস্ভাবীতি ভাব: ॥৪। 

শতেতি । হে বৃহন্নলে! তে তুভ্যম্ শুদ্ধন্ত নির্দোষশ্থ, শাতকুস্হ্া দ্বর্ণন্য, শতং নিষ্কান্ 

দীনারান্, হেমবন্ধান্ স্ব্ণসত্রগ্রথিতান্ মহাপ্রভাংস্চ, অঙ্টৌ বৈদূর্যান্ মণীন্, হেমদণ্ডেন স্বর্ধবজেন 

প্রতিচ্ছন্নম আবৃতম্, হয়ব্রজৈঃ অশ্বসমূহ্যুক্তঞ্ক একং রথম্, মত্তান্ দশ মাতঙ্গান্ হস্তিনশ্চ দদামি ; 
ত্বং মাং মুধ্চ ॥৪১--৪২॥ 

স্পা পপ ক পপ +এ অপ কল পালা পপি তত ৮০ শা ও শশা পাপা শী তাস ১ পিক সী পপ পাপ সাপ পপ নপক 7 পাপাশা তত 

এদিকে কিন্তু অজ্জুন পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, দ্রুত একশত পদ যাইয়া, ধাবনব্যাপূত 

অবস্থাতেই উত্তরের কেশাকর্ণ করিলেন ॥৩৮। 
অজ্ঞুন কেশাকর্ষণ করিলে, তখন বিরাটনন্দন উত্তর পীড়িত লোকের তুল্যই 

কাতরভাবে বন্ুতর বিলাপ করিলেন ॥৩৯। 

উত্তর বলিলেন_-“কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা ! তুমি আমার কথা শোন, সত্বর 

রথ ফিরাও। কারণ, মানুষ জীবিত থাকিয়াই মঙ্গল দেখিয়। থাকে ॥৪০॥ 

বৃহয়লা! আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সোনার একশত মুদ্রা, স্বর্ণনুত্রগ্রথিত 
মহোজ্জল আটটা বৈরূর্য্যমণি, স্বর্ণধ্বজসমন্থিত ও অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত একখনি রথ এবং 
দশট] মত্ত হস্তী দান করিব; তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও” ॥৪১-_৪২॥ 

এ পপ কাপ পপ 

(৪০) অয়মংশ: তা নাস্তি।.”"রথং শীপ্রম্-প্র। (৪ ১)--হেমনদ্ধান্__া। | (৪২)... 
কবরতৈঃ-বা বরা ম, হেমদৈঃ প্রতিচ্ছন্নম্..'মুব্রতৈঃ'**বহুমাতক্কান্ ভা । 



শা পাপ লা 

শপর্বণি পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ত | ৩২৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবমাদীনি বাঁক্যানি বিলপস্তমচেতসমূ | 

প্রহস্থ পুরম্মব্যাত্রো রথস্যাস্তিকমানয় । 
অধৈনম্রবীশু পার্থো ভয়ার্তং নষ্টচেতসম্ ॥৪৩। 

যদি নোহসহসে যোদ্ধ,ং কুরুভিঃ শত্রকর্ধণ ! | 

এহি মে ত্বং হয়ান্ ষচ্ছ যুধ্যমানস্থা শক্রভিঃ ॥8৪॥ 

প্রয়াছোতদ্রথ'নীকং মন্বাহুবলরক্ষিতঃ | 

অপ্রপবষ্যতমং ঘোরং গুপ্ত বীরৈর্মহারতৈঃ | 
যন্তা ভব নরশ্রেষ্ঠ! যোতস্তেহহং কুরুভিঃ সহ ॥৪৫॥ 

'ভারতকৌ সুদী 
এবমিতি । অথ পুরুধব্যাপ্র: পাখোহজ্ছুনঃ, প্রহন্স,  প্রচুরোথকোচদানাঙ্গীকারাদিভি 

ভাঁবঃ। এবমাদীনি বাক্যানি বিলপস্কং বিলাপভাবেন ক্রবন্থম, 'মচেতসং হুর্বালচিত্রমূ, অতএব 

তয়ার্তম, নষ্টচেতসম্ অচেতনপ্রায়ধ, এনমুজরম্, প্রথহ্থা অন্তিকমানয়, অব্রবীচ্চ। ধটপাদোহয়ং 
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যতি । হে শক্রকর্ষণ । যদি স্বং কুক্ুভিঃ মহ ঘোছ্ধত ন উত্সহসে শক্লোধি, তদা এছি, 

শরুতভিঃ সহ যুধ্যমানন্তা মে, হয়ানশ্বান্, যচ্ছ চায় ৪৪৪) 

প্রেতি | মন্ধছিপলবক্ষি হশ্চ তম, মহারপৈবীরৈহ, গুপ্ত রক্ষিতম্। ঘোগম। অপ্রধষ্যতমঞ্, 

এনভৎ, বণানামনীকং সৈন্যং প্রয়হি বুথমাপায় গচ্ছ | হে নরশ্রেষ্ঠ ! তং মম যন্ত। সারধিরব, অহস্ধ 

ইতি সহ যোতন্তে। অয়মপি বটুপাদঃ প্লোকঃ 8৪৫। 
৬ লাল শা পপ পন পাক. ৪০. শপ জজ "লজ পপি ১৯ ক অপ ০ ০7 | এপি, পীিপিদাসস লন পিজাশিাস ০ 2 ১ ১২৪ লতা 

বৈশস্পায়ন বলিলেন-_ছুর্ববলচিত্ত উত্তর বিলাপের এ স্বরে র এইরূপ রাহা? সকল 

বলিতেছিলেন, এমন অবস্থাতেই পুরুষশ্রে্ঠ অঞ্জুন হাস্য করিয়া ভয়ান্ত ও যুগ্ধপ্রায় 

উত্তরকে রথের শিকট আনিলেন এবং বলিলেন--88৩॥ 

“শত্রদমন ! আপনি যদি কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ না হন, তবে 

আনুন, আমিই শক্রদের সহিঠ যুদ্ধ করিব $ আপ:ন আমার অশ্বঞলকে সঞ্চালন 

করুন 888) 

এবং আপনি আমার বাহুবলে রক্ষিত থাকিয়া, মহারথ বীরগণকর্তৃক রক্ষিত, 

(৪৩) এবমাদীনি চান্তানি-*'অচেতনম্। প্রসহ্হ_ভা। (8৪) শক্রভি; শক্রকর্শন 1--বা 

ব রাম ভা। (৪৫)... মদ্বান্থপরিরক্ষিতঃ--ভা | ম্থিতীয়ার্ধীৎ্ পরম্ 'ম। ভৈস্বং রা জপুত্রাগ্রয ! 

ক্ষত্রিয়োহসি পরস্তপ 1। কথং পুরুবশার্দুল ! শক্রমধ্যে বিধীদসি ॥ অহং বৈ কু্ততিরধোৎস্তে 

বিজেষ্কামি চ তে পশূন্। প্রবিশ্টৈ ত্জথানী কমপ্রবস্ং দূরাসদম্ ৪ ইতি পুনরুকং গ্লোকছয়মধিকং 

প্রবাবরাম়। যতে। ভূব! নরশ্রেষ্ঠ1প্র ভা। 



৩২৬ মহাভারতে বিরাট- 

এবং ক্রবাণে বীভত্ম্র্বৈরাটিমপরাজিতঃ | 
সমাশ্থান্য মুহুর্তং তমুত্তরং ভরতর্ষভ ! ॥৪৬॥ 
তত এনং বিচেটন্তমকামং ভয়গীড়িতম্। 
রথমারোপয়ামাস পার্থ: প্রহরতাং বরঃ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্) 

ইতি শ্মহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে' উত্তরগোগ্রহ্থে উত্তরাশ্বাসনে পঞ্চত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

_ ১8 

ষট্ত্রিংশোহধ্যাফ়ও। 
_ ক 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তং দৃষ্ট। ব্লীববেষেণ রথস্থং নরপুল্গবমূ। 
শমীমভিমুখং যাস্তং রথমারোপ্য চোত্তরম্ ॥১॥ 

৮৩৪০০৩৭৪০৬৪ ৮৪৩৯৪৮০৭০৮৯৬০ ০৬০০৮৬৭০০১৮ 58585557555 855855৬5285 ৮৮৬05 ৫5৩ ৮ 70085285588 869689৬৪৮৩8 8৪৮০৮%%8? ৮৭989৮৮৮৭৮8 0825 5 ভরা ৬৬৬৬৬৬৩৫৬০৬ ভভ্ঞাঞক জে লএ৬জএঞকর্চজন্ারাতজজ্ত ইল তিশা 

এবমিতি। হে ভরতর্ষভ ! প্রহরতাং যোদ্ধ,ণাং বরঃ, অতএব অপরাজিত: পার্থ: পৃথাপুত্রো 

বীভৎন্থরঞ্জুনঃ, এবং ক্রবাণঃ সন্, মুহূর্তম, তং বৈরাটিমুত্তরম্ সমাশ্বাস্ত, ততো ভূতলাৎ্, বিশ্ষ্টন্তং 
রথারোহণবিরুদ্ধে চেষ্টমানম্, অকামং রথারোহণে অনিচ্ছুৎ ভয়পীড়িতঞ্চ এনমুত্তরম, রথমারো- 

পয়ামাস ॥৪৬-_-৪৭। র 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রাহরিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্যবির চিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমু্দীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

পঞ্চজিংশোহধ্যায়ঃ ॥*॥ 

সপ্ত জী 7 

তমিতি। তত্র তদানীম্, ভীম্মপ্রোণমুখাঃ কুক্ধণাৎ সর্বেবে বধিসত্তমাঃ, উত্তরং রথমারোপ্য, 

শমীং যশ্মিন্ পূর্ববং পাগুবানামন্ত্াণি বন্ধানি তং শমীবৃক্ষম» অভি লক্ষ্টীকৃত্য মুখং ঘন্মিন্ 

ভয়ঙ্কর ও হুর্জয় এই রথিসৈল্সের মধ্যে গমন করুন এবং আপনি আমার সারথি 
হউন ; আমি কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিব” ॥8৫। 

ভরতশ্রেষ্ঠ! অপরাজিত যোতৃশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন অঙ্জুন এইরূপ বলিতে থাকিয়া, 
বিরাটপুত্র উত্তরকে কিয়ংকাল আশ্বস্ত করিয়া ভূতল হইতে এঁ উত্তরকে রথে 
আরোহণ করাইলেন; ভয়ার্ত উত্তর কিন্তু সে রথারোহণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন এবং তাহাতে অনিচ্ছুও ছিলেন ॥৪৬--৪ ৭॥ 

(৪৬)-.-মুহুর্তং তু উত্তরম্--ভা। (৪৭).*.তমস তয়পীড়িতম্--ভা] । * ****সধজিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

প্র, িশআই্টজিংশোহ্ধ্যায়-বা! ব রা ম। (১)-কীববেশেন চরন্তং পার্থসঞ্ছুলম্- প্র। 



পর্ববণি ষট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২৭ 

ভীন্মদ্রোণমুখান্তত্র কুরূণাং রথিসত্বমাঃ | 
বিত্রস্তমনসঃ সর্বেব ধনগুয়কৃতাত্য়া ॥১॥ (যুগ্মকম্) 

তানবেক্ষ্য হতোণসাহানুণ্ুপাতানপি চাঙ্ভুতান্। 

গুরুর নুভ'তাং শ্রেষ্ঠো ভারদ্বাজোহভ্যভাষত ॥৩॥ 
চগ্ডাশ্চ বাতাঃ সংবান্তি রূক্ষাঃ শর্করবমিণঃ | 

ভশ্মবর্ণপ্রকাশেন তমসা সংবতং নভঃ ॥৪॥ 

রূক্ষবর্ণাশ্চ জলদা দৃশ্যান্তেহন্ুতদর্শনাঃ | 
নিঃসরস্তি চ কোশেভ্যঃ শল্সাণি বিবিধানি চ ॥৫॥ 

ভারতকোৌমুদী 

কশ্মণি তদ্যথ! তথা যাল্তম্, রথস্থম, ক্লীববেষেণ বিশিষ্টম্, তং নরপুশ বং পৃষ্টণ, ধন্ঞয়কতান্তয়াৎ 

বিজ্রম্তমনসঃ অস্থিরচি্তা আসন্সিতি শেষঃ ৪১--২॥ | 

তানিতি। ধন্থভতাং শ্রেষটে। ভারন্বাজো গুঞোণত ভান জীক্ষাদীন্, হতোন্সাহান্, অদ্ভুতান্, 

উৎ্পাতানপি চ আঅবেক্ষ্য অভ্যভাষত ॥৩। 

চণ্ডা ইতি । চগ্ডাঃ প্রবলান বক্ষাঃ কর্কশাঃ, শর্করবধিণঃ পাষাণরেশু ৭হনশ্চ, বাতা; সংবান্তি | 

তথ] নভ আকাশঞ্চ, তশ্মনো বর্ণশ্েব প্রকাশো যঙ্ক দেন ভম্মবন্ঈীসরবরণেনেশ্থত, তেমসা অন্ধকারেপ 
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বূক্ষেতি। জলদা মেঘা:, অদ্ভুতপর্শনা বক্ষবর্ণাশ্চ দৃশ্ান্তে | মেঘান।হ নিদবণ এব স্বাভাবিক 

ইতি ভাবঃ | বিবিধানি শগ্থাণি চ শ্বয়মেব কোশেভো। নিসরন্থি 9৫1 

(০ জা উপ পপ, পাশ পপ কা উপ জপ পাকা ০ পা পা এ ০০ ০ ০৯০৯ 0৮০ রশ খত শি ১০০ 2৯ পট ৮০০7 00 এপিপি- তি) 20৩৩৯ ১: লপীছিতপন ০ € চা পক লনা এ তি এ অজ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-তখন নপুংসকবেষধারী সেই নরশ্রে্ট, উত্ভতরকে রথে 
উঠাইয়া নিজেও রথে উঠিয়া সেই শমীবুক্ষের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ; 

ইহা দেখিয়। ভীম্ম-দ্রোণপ্রভৃতি কৌরবপক্ষের রথিশ্রেষ্টেবা সকলে অঙ্জুনের ভয়ে 
অস্থির হইয়। পড়িলেন ॥১--২॥ 

তখন ধন্ুদ্ধরশ্রে্ঠ ভরদ্বাজগোত প্রোপাচাধ্য ভাহাদিগকে হঠাৎসাহ দেখিয়া 

এবং অদ্ভুত উৎপাত সকল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন _-॥৩॥ 

“প্রচণ্ড, বূক্ষ পাবাণরেণুবাহী বায়ু বহিত হইতেছে এবং আকাশট। ভক্দের শ্যায় 

ধূসরবর্ণ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥8॥ 

মেঘগুলিকে অদ্ভুতাকৃতি ও রূক্ষবর্ণ দেখা যাইতেছে এবং নানাপিধ শস্্র আপন।া- 
আপনিই কোষ হইতে পড়িয়া! বাইতেছে ॥৫॥ 

৯৬ কাজটি ৮১ িপবফজী শপ শা পাপ জাল পরিজ. 

(২):""রখসতমাঃ-- প্র তা, "রখিনাং বরাঃ্বার। (৩) খিক পন্রহতাং শ্রেষ্ঠঃ--প্র। 

(৪)..শর্করকধিণঃ--ভা। | (৫) পূর্বাঞ্ধং প্র নাস্তি। | 



৩২৮ মহাভারতে বিরাট- 

শিবাশ্চ নিনদন্ত্যেতা দীপ্তায়াং দিশি দারুণাঃ 
হয়াশ্চাশ্রুণি মুঞ্চস্তি ধ্বজাঃ কম্পন্ত্যকম্পিতাঃ ॥৬॥ 

যাদৃশান্যত্র রূপাণি সংদৃশ্যান্তে বুনি চ। 
যত! ভবন্তস্তিষঠন্ত সাধ্বসং সমুপস্থিতষ্ ॥৭॥ 
রক্ষধ্বমপি চাত্মানং ব্যুহধ্বং বাহিনীমপি। 

' বৈশসঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং রক্ষধ্বঞ্চাপি গোধনম্ ॥৮॥ 
এষ বীরে। মহেম্বাসঃ সর্ববশত্ত্রভৃূতাং বরঃ | 

আগতঃ ক্লীববেশেন পার্থো নাস্ত্যত্র সংশয় ॥৯। 

নদীজ ! লঙ্বেশবনারিকেতুর্নগাহবয়ো নাম নগারিসুনুঃ | 
এষোহঙ্গনাবেষধরঃ কিরা'টী জিত্বা বয়ং নেষ্যতি চাগ্য গা ৭ ॥১০। 

এ ও 09 জার গা রমার রঃ পা ও প্রদান এ৪ ও জী খ্্ দি ও বা লাগি ও খা ও ও ক একা ঝা ও পে জপ 

ভার্তকৌমুদী 
শিবা ইতি । এতা দারুণাঃ শিবাঃ শৃগালাশ্চ, দীপ্ধায়াং দাহোজ্জলায়াং দিশি নিনদস্তি | হয়া 

অশ্বাশ্চ অশ্রুণি মুঞ্চস্তি ; ধ্বজাশ্চ অকম্পিতা অসঞ্চালিতাঃ সন্তোহুপি কম্পন্তি কম্পন্তে ॥৬॥ 

যাদুশানীতি । অন্তর ঘাদ্রশানি বহুনি রূপাণি দুর্ণক্ষণানি সংদৃশ্যান্তে, তেষু চ ভবস্তঃ, যত্তা 

ভয়নিবারণায় যত্তুবস্তঃ সন্তস্তি্ঠন্ত । যেন হি সাধ্বসং ভয়মুপস্থিতম্ ॥৭। 
রক্ষধবমিতি। হে বীরাঃ! যৃয়মাত্মানমপি চ রক্ষধ্ম, বাহিনীমপি বু[হধ্বমূ। বৈশসং মহা- 

মারীঞ্চ প্রতীক্ষধবম্, অপহৃতং গোধনঞ্ণাপি রক্ষধ্বম্ ॥০॥ 
সর্ধেষাং হেত্ুমাহ--এষ ইতি। মহেঘাসো মহাধনুর্ধরঃ সর্ববশস্্রভৃতাং বরশ্চ,। এষ 

পার্থোহজ্জুনঃ, ক্লীববেশেনাগতঃ; অত্র সংশয়ো নাস্তি; তদ্বদাকৃতিসাহসয়োদর্শনা দিতি 

ভাব ॥৭। 

এই ভয়ঙ্কর শৃগালগণ প্রজ্বলিত দিকে রব করিতেছে; অশ্বগপ অশ্রু মোচন 

করিতেছে এবং ধ্বজগুলি সঞ্চালিত ন৷ হইয়াও কা।পতেছে ॥৬। 

এক্ষণে যেরূপ বনুতর দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আপনারা ভয়নিবারণের 

জন্ত যত্ববান্ হইয়া থাকুন ; ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥৭॥ 

বীরগণ | আপনারা আত্মরক্ষা করুন, সৈন্তের ব্যুহ রচনা করুন, মহামারীর 
প্রতীক্ষা করুন এবং অপহৃত গোধন রক্ষা করুন ॥৮॥ 

কারণ, মহাধনুদ্ধর ও সকল অক্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুনই এই নগপুংসকবেশে 
আসিয়াছেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥ 

(৬). নিনদন্ত্যেতে-_ভা, দীপ্তান্তা দিশি-_বা। (৭) অবৃস্থান্তত্র-*"ম্বহূন্ভপি । যত্রান্তবন্ত- 

সিষ্টধবং মহহযুদ্ধমূপস্থিতম-_-ভা। | (৮)*বাছিনীমিতঃ | ৈেশসং বা পরীক্ষধবম্--প্র, '''শুনানধ 

প্রতীক্ষধ্বম্--ভা। (১*) এষ গ্জোক: প্র ভা নান্তি। 



পর্ববণি বট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩২৯ 

স এধ পার্থে! বিক্রান্তঃ সব্যসাচী পরস্তপঃ | 
নাযুদ্ধেন নিবর্তেত সর্ববরপি স্রাস্থরৈঃ ॥১১। 

র্েশিতশ্চ বনে শুরো৷ বাসবেন চ শিক্ষিতঃ | 
অমর্ষবশমাপন্নো! বাসবপ্রাতিমো৷ যুধি | 
নেহাস্থ প্রতিযোদ্ধারমহং পশ্ঠামি কৌরবাঃ ! ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রাধান্তান্ভীত্বং সন্োধ্ ব্রবীতি--নদীজেতি । নছ্। গঙ্গায়। জায়ত ইতি নদীজে। ভীম্মঃ। উ 

অয়্মিতি সঙ্ধে! বয়ম। তেন চ, উ হে নদী! ভীম্ম। লক্ষেশো রাবণন্তশ্ত বনং ত্ত অরিহনুমান্ 
কেতো ধ্বজে যশ্ সঃ) নগশ্ত অঞ্জুনাখ্যৃক্ষ্ত আহ্বয় ইব আহবয়ো নাম যন্ত স:, নগানাং 
পর্ববতানামরিঃ পক্ষচ্ছেদকতয়া শক্ররিন্ত্স্তন্ত শুন পুত্রঃ, অঙ্গনাবেধধরঃ স্্রীনপুংসকবেশধারী, এষ: 
অদ্পং সঃ, কিরীটী তৃতীয়পাণ্ডবঃ, অগস্য বে যু্সান্ গিত্া! চ, গা! নেস্ততি, নাম ইতি সন্ভ।বয়ামি, 

অভ্িতীয়বীরত্বাদিতি ভাব: | হন্মতো রাবণবননাশনস্ত রামায়ণ ভ্ইবাম | “বিজয়শ্ট ধবজন্থ্চ 

নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান। শবন্রণাং তে প্রাণহ্বান্ সখ যেন হশিস্তথ ॥” ইতি বনপর্বোক্ষ- 

হনুমদ্ষচনাদক্ছুনশ্ঠ কপিধবজন্রম। “শৈলবুক্ষৌ  নগাবগো” ইত্যুভয়জাপামরঃ | “উ সন্ৃষ্ধো 
রুষোক্কো চ শড্ভুবতী ত্বনবায়ম” ইতি বিশ্বঃ | নঙ্গু উ অয়মিতি স্বিতো “নদস্ত1--” ইত্যাদিনা 

প্রকৃতিনিয়মাৎ্ৎ বয়মিতি ন শ্াদিতি চেক্স সমানম্বর এব ততপ্ররুতিনিয়মাৎ কাতস্ত্রপরি শিক্ছটীকায়াং 

গোপীনাথেন তখৈবোক্তত্বাৎ। শথ তথাপি অয়ম এস ইতি একা ধঁয়োরিদমেতচ্ছকয়ো: প্রয়োগাৎ 

পুনরুক্ষিরিতাপি ন বাচাম্, “ইদমেতদদঃশব্বাস্তছসমানার্থতয়া শিধেয়া এব ভবিতুং বুক্তাত? ইতি 

সাহিতাদর্পণে বিশ্বনাধোকেঃ মম ইদংশকস্ক তক্ছন্দাথত্বাং । তথা চোল্ুররামবিতেহপি এঅয়মসৌ 

জনম্থানপশ্চিমত:” হত্যার্দি । এতেন “যং গিদ্বা বে যুগ্রাকং গা ধেনুবেস্তি, তং ছুধ্যোধনম্ অব 

পালয়” ইতি নীলকঠাদীনাং প্রাচাং ব্যাখ্যানং হেয়ম্, বহপদাধ্যাহা রাৎ দুধ্যোধনস্টা গ্রাকরশিকত্বাৎ 

তন্সাত্্রক্ষণোকেরযুক্তত্বাচ্চেতি সুধী ভিভাব্যম ৪১০৪ 

স ইতি। বিক্রান্তো বিক্রমী, সব্যসাচী পূর্বববদ্ধাখাযানাদুভাভ্যামেব হস্যাভা।ং বাপক্ষেপী 

পরস্তপশ্চ, ন এষ পাথঃ, সর্বঃ স্থরাহুরৈরপি সহ অধুদ্ধেন ন শিব্কেত ৪১১৪ 

গঙ্গানন্দন ! কপিধবজ, বৃক্ষবিশেষতুল্যনানা, ইন্দ্রপুত্র ও নপুংসকবেষধারী এই 

সেই অর্জুন আজ আপনাদিগকে জয় করিয়া গরু লইয়া যাইবেন- ইহাই আমি 

ধারণা করি ৪১'॥ 

বিক্রমশালী, সব্যসাচী ও পরস্তুপ এই সেই অর্জুন সকল দেবান্ুরগণের সহিতও 

যুদ্ধ না করিয়। নিবৃত্ত হইবেন না ৪১১৪ 
১০৬52522525 

(১১), সব্যপাচী ধনঙ্কঃ | ঘুদ্ধে নিবর্ততে নাক়ং সর্বধৈরপি মক্ষদ্গণৈঃ--তা। (১২) 

ভৃতীয়ার্ধং ভা! নাস্তি । | 

বিরাট-৪২ (১২) 



০০ মহাভারতে বিরাট- 

মহাদেবোহপি পার্থেন শ্রায়তে যুধি তোষিতঃ। 

কিরাতবেশপ্রচ্ছন্গো গিরৌ হিমবতি প্রভুঃ ॥১৩। 
কর্ণ উবাচ। 

সদা ভবান্ ফাল্গুনস্ গুণৈরম্মান্ বিক্থতে । 
ন চার্জুনঃ কলা পুর্ণা মম দুর্ষ্যোধনস্থা বা ॥১৪॥ : 

ভারতকোৌমুদী 
ক্লেশিত ইতি । কিঞ্চ দুর্ধযৌধনেন বনে ক্লেশিত:, অতএব অমর্ষবশমাপন্নঃ অতীবক্রুদ্ধ ইতার্থঃ, 

স্বর্গে বাসবেন ইন্দ্রেদ শিক্ষিতশ্চ, অতএব যুধি বাসবপ্রতিম এব শুরঃ সংবৃত্তঃ। অতএব হে 
কৌরবাঃ! অহ্ম্, ইহ সেনায়াম, অন্য অঞ্ুনন্ত প্রতিযোদ্ধারং ন পশ্টামি। ষ্টপাদোহ্যং 
স্লোকঃ: ॥১২। 

মহেতি। পার্থেন অঞ্ছুনেন, হিমবতি গিরো, যুধি, কিরাতবেশেন প্রচ্ছন্ন আবৃতম্বরূপঃ, 
প্রভূর্জগন্নিয়স্তা মহাদেবোহপি তোধিতঃ শ্রয়তে । তৎপাশুপতান্ত্লাভাদসাবজযা এবেতি ভাবঃ ৪১৩1 

সদেতি। ভবান্, ফান্তনম্যার্ছুনশ্য গুণৈঃ, অশ্মান্ সদৈব বিকথ্থতে গ্লাঘাবৈপরীত্যেন নিন্দতি । 
কিন্তু অঞ্জুনঃ, মম দুর্ধ্যোধনন্য বা, পূর্ণ একা কলা ষোড়শভাগৈকভাগোহছপি ন ॥১৪। 

ভারতভাবদীপঃ 
তমিতি ॥১- ৭॥ টৈশসং বৈরং যুদ্ধে কদনং বা 1৮--৯॥ নদীজেতি। হে নদীজ! 

গাঙ্গেয় ! হে ভীম! লঙ্ষেশন্য রাবণন্য বনং তশ্তারিননীশকে। হনৃমান্ সঃ কেতুধব জো যন সঃ 
লক্কেশেবনারিকেতৃঃ, নগো বৃক্ষম্তদাহবয়ঃ বৃক্ষনামা, নামেতি বিতর্কে নিশ্চিতং বা অঞজ্ছুন ইত্য্থঃ। 

“শৈলবৃক্ষৌ নগাবগোঁ” ইত্যমরঃ | নগারিরিজুস্তস্য শুমথঃ, এষঃ অঙ্গনাবেষধরঃ কিরীটী এতন্্ামা 

যং জিত্বা বে! যুন্মাকং গাঃ ধেনুঃ নেস্যাতি তং ছুর্যোধনম্ অব পালয় ॥১*__-১৩॥ কল। যোড়শোহংশঃ 
পূর্ণঃ কৃৎনঃ ॥১৪-_-১৭। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে ফ্ট্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৬ 
পপ্পসপ  পস পাসপ এ পক: ক ০০০৯৯ মা 1 ৭ ৯৯৮১ আগ 

ইনি বনে কষ্ট পাইয়াছেন; সুতরাং অত্যন্ত ভ্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং স্বর্গে ইন্দ্র 

ইহাকে শিক্ষা! দিয়াছেন ; অতএব ইনি যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্যই বীর হইয়াছেন; অতএব 

হে কৌরবগণ ! আমি এই সৈম্তমধ্যে ইহার প্রতিযোদ্ধ৷ দেখিতে পাইতেছি না ॥১২॥ 
শুনিতে পাই--অজ্ঞুন নাকি হিমালয়পর্ববতে কিরাতবেশধারী জগংপ্রতু 

মহাদেবকেও যুদ্ধে সন্তুষ্ট করিয়াছেন” ॥১২। 
কণণ বলিলেন__-“আপনি অজ্জঞুনের গুণ বলিয়। সর্বদাই আমাদের নিন্দা করিয়। 

থাকেন; কিন্তু অজ্ঞুন- আমার বা ছুষ্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও পুর! 
নহে” ॥১৪॥ 

(১৪)... বিকখসে"*"বা রা"".কলাপূর্ণঃস্প্র বাব রাম, **“ছুর্যোধনত্ত চ-বা বরা ম। 

০ কপ 
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ছুর্য্যোধন উবাচ । 

যগ্ভেষ পার্থো রাধেয় ! কৃতং কাধ্যং ভবেল্মম | 

জ্ঞাতাঃ পুনশ্চরিধ্যুস্তি দ্বাদশান্যান্ হি বসরান্ ॥১৫॥ 

তাখৈষ কশ্চিদেবান্যঃ ব্লীববেষেণ মানবঃ | 
শরৈরেনং স্ুনিশিতৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥১১॥ 

“বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তম্মিন্ ক্রবতি তদ্বাক্যং ধার্তরাষ্ছে পরস্তপ !| 
তীগ্ষো দ্রোণঃ কৃপে। দ্রৌণিং পৌরুষং তদপুজয়ন্ ॥১৭। 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে নিন্দা টি সায়াং মটজিলোহধ্যায ৪, ॥০| % 

ভারতকৌসুদী 
ঘদীতি। হে কাধেয়! করা এষ যদি পাথোহজ্ঞুন এব ভবে, তদ। মম কাধামুদ্দেশ্াং 

কৃতং ভবেৎ। হি যন্তাৎ, ইখং জ্ঞাতা: পাণ্ুবাঃ, পুনরন্তান্ দ্বাদশ বসরান্, চরিস্তস্তি বন ইতি 

শেষঃ, ইদানীমপি অজ্ঞাতবাসাসমাঞ্চেরিতি ভাব; ॥১৫॥ 

অথেতি। অথ পক্ষান্তরে, এষ যদ্দি ক্লীববেষেণ বিশিষ্ট: অন্যুঃ কশ্চিম্মানবে। ভবেখ। তদ1 এনং 

স্বনিশিতৈঃ শবৈঃ ভূতলে পাতয়িস্তামি ৪১৬৪ 
তম্মিল্লিতি । হে পরন্তপ! জনমেজয় ! তশ্মিন্ ধাণ্গাষ্টরে ছধ্যোধনে, ৬ বাকাম, ক্রবতি 

সতিঃ ভীম্মো দ্রোণঃ রুপো সভ্ৌপিরশ্বখামা চ, তৎ পৌরুষং পুরুধকবসন্বদ্ধিবাকাম, অপূজয়ন্ 

প্রাশংসন্ ৪১৭৪ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহ[কবি-পন্ুভূষণ-শুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্রা চাধ্যবিঝচিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং তারতকৌমুদীসমাখ্যান্জাং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

ষট়ুজিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

হুধ্যোধন বলিলেন__“কর্ণ! এই ব্যক্তি বদি অঞ্জন হয়, তবে আমার কাধ্য 

সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, পাগুবগণকে জানিতে পারায় উহার। আবারও অপর বার 

বৎসর বনে বিচরণ করিবে ॥১৫॥ 

পক্ষান্তরে এ ব্যক্তি যাঁদ নপুংসকবেশধারী অন্ত কোন লোক হয়, তবে আমি 

নিশিত বাপদ্বার৷ উহাকে ভূতলে পাতিত করিব” 1১৬ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- -পরস্তপ রাজ! ছৃধ্যোধন তখন সেইরূপ বাক্য বঙ্গিলে। 

ভীন্ষ, ভ্রোণ, কূপ ও অশ্বত্যামা তাহার সেই পৌরুষবাকোর প্রশংসা করিলেন ৪১৭ 
পা ওহি বিজিত 

(১+)-*ক্রবতি কৌরব্যে...পরস্তপে--ভ1। * “**আক্টত্রিংশোহ্ধ্যায়--প্র, *একোনচগ্া 
বিংলোহধ্যায়ং্বাব রাম। রি ৰ 



সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ 
হী রত 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তাং শমীমুপসংগম্য পার্থো বৈরাটিমব্রবীশু ! 
হ্থকুমারং সমাজ্ঞায় সংগ্রামে নাতিকোবিদম্ ॥১॥ 
সমাদেষ্টো ময়া ক্ষিপ্রং ত্বং ধনুংয্যবতারয় | 
নেমানি হি ত্বদীয়ানি সোঢ়,ং শক্ষ্যন্তি মে বলম্ ॥. | 
ভারং বাপি গুরুং বোট, কুঞ্জরং বা প্রমন্দিতুম্। 
মম বা বানুবিক্ষেপং শব্রুনিহ বিজেষ্যতঃ ॥৩। (যুগ্কম্) 
তস্মান্ুমি্য়ারোহ শমীমেতাং পলাশিনীম্ । 
অস্তাং হি পাণুপুত্রাণাং ধনুংঘি নিহিতান্যুত ॥৪॥ 

ভারতকোৌমুদী 

তামিতি। পার্ধোহজ্জুনঃ, তাং শমীং শমীবৃক্ষমূপসংগম্য, বৈরাটিমূত্তরম্, স্থকুমারং কোমলম, 
সংগ্রামে নাতিকোবিদং নাতিবিচক্ষণঞ্চ, সমাজ্ঞায় দেহদর্শনাৎ তৎকাতরোক্তেরেব চ বিজ্ঞায় 
অব্রবীতৎ্ৎ ॥১। 

সমিতি। হে উত্তর! ময়া সমাদিই্বমূ, ক্ষিপ্রং শীত্রমেব ধনৃংষি অবতারয়। হি যন্মৎ, 

ত্বদীয়ানি ইমানি ধনৃংষি মে বাহ্বোর্বলং সোট,মূ, গুরুং ভারং বিশালনারা চারদিক্ষেপযোগ্যতাং বাপি 

বোম, কুঞ্জরং হস্তিনম্, প্রমদ্দিতুং বাণানাং সাতিশয়বেগসম্পাদনেন ব্দারয়িতুম্, ইহ সংগ্রামে, 

শব্রন্ বিজেস্তুতো৷ মম, বাহুবিক্ষেপং বাহুভ্যাং বিশেষাকর্ষণং বা সোঁঢ়ুং ন শক্ষ্যন্তি, অদৃঢত্বাদিতি 

সর্ববজাশয়ঃ ॥২--৩৪ | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন-_এদিকে অজ্জুনি সেই শ্রমীবৃক্ষের নিকটে যাইয়া উত্তরকে 

কোমলদেহ এবং যুদ্ধে অনতিবিচক্ষণ বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন--॥১। 
“রাজপুত্র! আপনি আমার আদেশে সত্বর এই ধনুগুলিকে নামান। কারণ, 

আপনার এই ধন্ুগুলি আমার বানবল সহা করিতে পরিবে না, কিংবা গুরুতর ভার 
বহন করিতে বা বিপক্ষের হস্তী বিদারণ করিতে সমর্থ হইবে না এবং আমি যখন 

' যুদ্ধে শক্রদিগকে জয় করিতে থাকিব, তখন আমার বাহুবিক্ষেপও সহ্য করিতে 

পারিবে না ॥২-_-৩। 

পপ পি পাপা শী সপসপালা পি ০1 

(১)*"ম্কুমারং সমাজাতম্ব-প্র ভা। (২)***ধনূংষ্যবহরোত্তর !-_-বা বরা ম,***ধনুষ্যাহর 

চোত্তর !-*"ভা১.**নেমানীহ--প্র। (৩)"কুগরাশ্বান্ প্রমর্দতঃ__বা১*কুগীরাশ্থান্ প্রমদ্দিতূম 

»-ভা। (9)"""ধনূং্যবহিতান্্যত--ভা।। 
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যুধি্টিরস্য ভীমস্য বীভত্সোর্ধময়োস্তথা |. 
ধবজাঃ শরাশ্চ শুরাণাং দিব্যানি কবচানি চ ॥৫॥ (যুখাকমূ: 
অত্র চৈব মহাবীর্য্যং ধনুঃ পার্থস্ত গাগ্ডিবমূ। 
একং শতসহজ্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবর্ধ“ম্ ॥৬। 
ব্যায়ামসহমত্যগ্রং তৃণরাজসমং মহণ্ড। 

সর্ববাযুধমহামাত্রং শক্রসংবাধকারকম্ ॥৭॥ 

স্রবর্ণবিকৃতং দিব্যং শ্রক্ষমায়াতমব্রণম্ । 

অলং ভারং গুরুং বোঢ,ং দারুণং চারুদর্শনম্ ॥৮॥ (বিশেষকম্) 

ভারতকোৌমুদী 
তম্মাদিতি | তম্মাৎ। হে ভূমিকয় ! উত্তর ! ত্বমেতাং পলাশিনীং নিবিড়পাত্রাং শমীম্ 

আরোহ। হি যন্াথ্, অশ্যাং শমাম্, পাও্পুতআাণাং ধনৃংষি, উতশবঃ পাদপূরণে, যুধিষিরন্ত, 

ভীমন্্। বীভৎসোরজ্জুনন্্,। তথা যময়োনকুলসহদে বয়ে।শ্চ, এতেধাং শুরাণাম্, ধরব শরাশ্চ, 

দিব্যানি কবচানি চ নিছিতানি উতরেব শ্বাপিতানি ॥৪--৫॥ * 

অভ্রেতি। একমপি, শতসহম্রেণ ধনুষাং লক্ষেণ সশ্মিতং তুলাম, তৎকাধ্যকারিত্াধিতি ভাবত, 

রাষ্টবগ্চনং বিপক্ষবিজয়িত্বা্ রাজ্যবন্ধকম্, ব্যায়ামলহম অবিনতাকর্ষণসহম্, অতুযুগ্রষ 'অতিভয়ঙ্করম্ 

তুণরাজলমং তাসবৃক্ষতুলাম্ মহৎ বিশালম্, “তিণরাজাহবযজ্ঞাল১” হত্যমর* সর্বেষমুধেযু মধ্যে 

মামাত প্রধান, এমহামাজ্্ং প্রধানে শ্যাদাবোহকলমৃক্ধয়ো ইতি হেমচন্ত্রঃ। শকরণাহ সংবাধন্য 

সম্পীড়নশ্ক কারকম্, সুবর্শেনিবেশিতম্বর্নবিন্দুভিবিকৃতম্ টড পিব্যমলোৌকিকম্। কু 
মলগশম্, আদাতং দার্ঘম অব্রণং কীটক্ষতাদিরহিতম্, গুরুং ভাতং বোঢুম্ অপ সমথম্ দাক্ণং দুঢ়মপি 

চাক্দর্শণম্, মহাপীধ্যৎ সারবচ্চ, গার্ডিব লাম পাখস্ক অজ্ঞুনশ্ ধঠ:, অন্র শনীবৃক্ষে বর্থত ইতি 

শেন ॥৬-৮৪ 

সতএব রাজপুত্র! আপনি এই নিবিড়পত্রযুক্ত শমীবুক্ষে আরোহণ করুন । 

কারণ, এই বৃক্ষে পাগুবগণের ধনু খুলি স্থাপিত রহিয়াছে এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অঞ্জুন, 

নকুল ও সহদেব -এই সকল মহাবীরের ধ্বজ, বাণ ও দিব্য কবচ সকল রক্ষিত 
আছে ৪৪--৫॥ 

অজ্জ্নের সারবান্ গাণ্ডাবধনু এই বৃক্ষে রহিয়াছে ; উহ! একখানি হইলেও শত- 

সহস্র ধনুর তুল্য রাজ্যবু'দ্ধকারী, অত্যন্ত আকর্বণসহ, অতিভীষণ, তালবৃক্ষের শ্যায় 

বিশাল, সমস্ত অস্থ্ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শক্রগণের উৎপীড়ক, স্বর্ণবিন্দুখচিত, দিব্য, মন্যণ, 

দীর্ঘ, অক্ষত, গুরুতর ভার বহন করিতে সমর্থ, দুঢ ও মুদ্দর ॥৬- ৮ 

(*) অঅ চৈতন্মাবীধ্যম].. বাব রাম। (১) ব্যায়ামসহমত্যর্থম্--বা বরা ম*"* 
নংবাধহারকস্স্্প্র | 
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তাদৃশান্যেব সর্ববাণি বলবস্তি দৃঢ়ানি চ। 

যুধিত্িরস্য ভীমস্য যময়োশ্চ তথোত্ৃর ! ॥৯॥ 
. উত্তর উবাচ। 

অন্যিন্ বৃক্ষে কিলোদ্বদ্ধং শরীরমিতি নঃ শ্রতম্। 
তদহং রাজপুত্রেঃ সন্ স্পৃশেয়ং পাণিনা কথম্ ॥১০॥ 
নৈবংবিধং ময় যুক্তমালব,ং ক্ষত্রযোনিনা । 
অহতা রাজপুত্রেণ মন্্রব্রতবিদা সদা ॥১১॥ 

স্পৃষ্টবস্তং শরীরং মাং শাবং ব্যাধমিবাশুচিম্। 
কথমব্যবহার্য্যং বৈ কুববীথাস্্ং বৃহন্নলে ! ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তাদৃশানীতি । তথা, হে উত্তর! যুধিষ্টিরস্য, ভীমন্ত, যময়োর্নকুলসহদেবয়োশ্চ, সর্বাণি 

ধনৃংষি, তাদৃশান্েব গাণ্তীবতুল্যান্তেব, ব্লবস্তি দুঢ়ানি চ। তানি চাত্র বর্তস্তে ॥৯ 

অশ্মিশ্নিতি। অশ্মিন্ বৃক্ষে, একং শরীরং কিল উদ্দ্ধমন্তীতি নঃ অন্মাকং শ্রুতমাসীৎ। অহং 

রাজপুত্র: সন্ পাপিনা তৎ কথং স্পৃশেয়ম্ ॥১০। 

নেতি। ক্ষত্রযোনিন৷ ক্ষত্রিয়জাতেন, সদ] মন্ত্রবরতবিদা, অতএব মহতা প্রশস্তেন ০০০ 

ময়, এবংবিধমপবিক্রং বন্ধ, আলব্ধ, শটুং ন যুক্তম্ ॥১১। 

ম্পৃষ্টেতি। হে বৃহম্নলে ! ত্বম্ঃ শাবং শবসন্বদ্ধি শরীরং স্পৃ্টবস্তম্, অতএব ব্যাধমিব অশুচিং 
মাম, কথম্, অব্যবহার্ধ্যম্ অস্পৃষ্ঠং কুব্বীথাঃ ॥১২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
তামিতি ॥১॥ অবহর অবতারয় ॥২॥ বাহুবিক্ষেপং সো়ং ন শক্ষ্যন্তীতি সম্বন্ধ: । 

ছুমিজয় ! 1 হে উত্তর! । পনাশিনীং বছপত্রবতীম্ ॥৩--৬। তৃণরাজন্তালস্তৎ্সমম্। রি 
শা পপ পপ পা পপ পপ ৯ পাপা পাপ পপ ৮৯ পপ প্রা -৯ পপ পি পাপা. শাপলা পাম্পি ক ওল পা 

রাজপুত্র! আর মুধিষ্টির, ভীম নকুল ও সহদেবের ধনুগুলিও এই বৃক্ষে 
রহিয়াছে ; সে সকল ধনু ও গাণ্তীবধনুর তুল্যই সারবান্ ও দৃঢ়” ॥৯॥ 

উত্তর বলিলেন-_“এই বৃক্ষে একটা মুতশরীর বদ্ধ রহিয়াছে ; ইহা আমাদের 

শুনা আছে; সুতরাং আমি রাজপুত্র হইয়া হস্তদ্বারা তাহ! কি করিয়া স্পর্শ 
করিব ? 8১০॥ 

আমি ক্ষত্রিয়জাতি, সর্বদা! মন্ত্র ও ব্রত জানি, বিশেষতঃ রাজপুত্র ; সুতরাং 
প্রশস্ত লোক ; অতএব এইরূপ বস্ত্র স্পর্শ করা উচিত নহে ॥১১॥ 

(৯... বীভৎসোর্ধময়োস্তথা-_বা ব রা মা। ইতঃ পরম্ অধ্যায়সমাঞ্তিঃ প্র বাবরাম। 

(১১)**"বুক্তমারন্ধ,ম্--তা, "" “ন্ত্রযজ্ঞবিদা -বাবরাম (১২)**শববাহমিবাশুচিম। কথং বা 

ব্যবহার্য, বৈ--বা বরা ম। | 



পর্ববাণি সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৩৫ 

বৃহম্মলোবাচ । 

ব্যবহাধ্যশ্চ রাজেন্দ্র! শুচিশ্চৈব ভবিষ্যসি । 
ধনৃংষ্যেতানি মা তৈস্তবং শরীরং নাত্র বিদ্যাতে ॥১:॥ 

দায়াদং মতস্যরাজস্ কুলে জাতং মনম্থিনম্। 

কথং ত্বাং নিন্দিতং কম্ম কারয়েয়ং নৃপাত্মজ ! ॥১৪। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবমুক্তঃ স পার্ধেন রথাৎ প্রক্বন্দয কুগুলী। 

আরুরোহ শমীরুক্ষং বৈরাটিরবশস্তদা ॥১৫। 
তষন্সশাসচ্ছত্রত্বো রথে তিষ্ঠন্ ধনঞ্জয়ঃ | 
অনরোপয় বৃঙক্ষাগ্রাদ্ধনুংষ্যেতানি মা চিরমূ। 

পরিবে্টনমেতেষাং ক্ষিপ্রঞ্চের ব্যপানুদ ॥১১, 

_ ভারতকৌমুদী 

ব্যবেতি। হে রাজেন্দ্র! ত্বং মা ভৈ:. যেন ছি এতানি ধনৃংবি, অক্র শরীরং ন বিস্ততে | 

অতএবৈতৎস্পর্শাদপি ত্বং ব্যবহাধা: স্পৃশ্যঃ শুচিশ্চ ভবিষ্যলি স্থাস্ঠসি ॥১৩। 

দায়াদমিতি । হে নৃপাত্মজ । মত্শ্ররাজগ্ত দায়াদং বংশধরম্, কুলে সত্ংশে জাতং মনন্থিনঞ্চ 

স্বামূ, কথমহং শিন্দিতং কন্ম কারয়েয়ম্ ১১৪। 

এবমিতি ৷ পার্থেনাঞ্ছুনেন এবমুক্তঃ, অবশ: পুনরপি বপগ্রয়োগসন্তবাৎ পরাধীনঃ, কুণ্ডলী 

কর্ণকৃগুলধারী, স বৈরাটিরভ্তরঃ, তদৈব রাত, প্রন্ন্দ্য অবপ্র-তা, শমীবুক্ষমাঞ্চরোহ ৪১৫। 

তমিতি। শত্রু: শক্রহন্থা ধনঝয়গ্ত রথে তিষ্ন্লেব, তনুত্ররম্, অগ্থশাপৎ উপাদিশৎ | হে 

রাজপুত্র! বৃষ্ষাগ্রাৎ এতানি ধনুংধি অবরোপয়, মা চিরং ন বিলম্বন্থ | ক্ষিপ্রঞ্চ এতেঘাং পরি- 

বেষ্টনম, বাপাদ অপলারয়। ধটুপাদোহয়ং শ্লোক: ॥ ১৬৪ 

এই মৃতদেহ স্পর্শ করিলে, আমি ব্যাধের স্ায় অপবিত্র হইয়া বাই ; সুতরাং 

বৃহন্পল। ! তুমি আনাকে কি করিয়া অস্পৃশ্য করিতে পার 1” 8১২৪ 
বৃহন্নলা বলিলেন _“রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনি ভয় করিবেন না; এ গুলি ধনু ; এ 

বৃক্ষে মৃতদেহ নাই : সুতরাং আপনি এ গুলি স্পর্শ করিলে স্পৃশ্য ও পবিভ্রই 

ধাকিবেন ॥১৩। 

রাজপুত্র! আপনি মংস্যরাজের পুত্র, সতকুলে জন্মিয়াছেন, বিশেষতঃ উদারচেতা ; 

অতএব আপনাকে আমি কেন নিন্দিত বন্দ করাইব ?” ॥১৪॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন- _অর্জ.ন এইরূপ বলিলে, পরাধীন ও কুগুলধারী উত্তর 
তখনই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন ॥১৪॥ 

(১৩)-.ম! তৈধীঃ--ভা। (১৫)---হশশ্থিনষ্:--নৃপাত্মজম্_-ত|। (১৫)-..স তং বৃক্ষমূ_তা | 

(১৬) ত্বিতীয়ার্ং ভা নাস্তি । 
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সোহপন্ৃহত্য মহাহাপি ধনুংঘি পুথুবক্ষসাম্ | 
পরিবেষ্টনপন্রাণি বিমুচ্য সমুপানয়ৎ ॥১৭॥ 
তথ সম্নহনান্যেষাং পন্িমুচ্য সমস্ততঃ | 

অপশ্যদৃগাগ্ডিবং তত্র চতুভিরপবৈঃ সহ ॥১৮॥ 
তেষাং বিযুচ্যমানানাং ধনুষামর্কবর্চসাম্ । 
বিনিশ্চেরুঃ প্রভা দিব্য! গ্রহাণামুদয়েছিব ॥১৯। 
স তেষাং রূপমালক্ষ্য ভোগিনামিব জ.স্ততাম্। 

হৃব্টরোম ভয়োদিপ্নঃ ক্ষণেন সমপছ্াত ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। স উত্তরঃ, পৃথুবক্ষসাং বিশালবক্ষমাং পাগুবানাম্, মহার্হাণি মহামুল্যানি সি 

অপহৃত্য অবতার্ধ্য, "পরিবেষ্টনপত্রাণি বিমুচ্য, অজ্জুনাস্তিকং সমুপানয়ৎ ॥১৭৪ 

তথেতি। তথা, সমস্ততঃ সর্বতঃ, এাং ধন্ষাম্ সন্হহনানি বন্ধনানি পরিমুচ্য, তত্র সমবায়ে 

অপরৈশ্চতুভিধগুতিঃ সহ গাণ্ডিব্মপস্তৎ ॥১৮। 

তেষামিতি। বিমুচ্যমানানাম্, অর্কবঙ্চসাং হু্যতুল্যতেজসাং তেষাং ধন্থযাম্, দিব্যাঃ প্রভাঃ, 

উদয়েষু উদয়কালেষু গ্রহাণাং প্রভা ইব বিনিশ্চেকঃ ॥১৯। 
সইতি। স উত্তরঃ, জস্ততাং জবস্তমাণানাং জসস্তাকালে গাত্রাণি প্রসারয়তা মিত্যর্থঃ, 

ভারতভাবদীপঃ 
মাত্রম অতিপ্রমাণম্ ॥৭_-:০॥ আলব,ং শষট্ম্ ॥১১--১৩॥ দায়াদং পুত্ম্ ॥১৪--১৬।॥ অপহত্য 

বৃক্ষাদধ আনীয় ॥১৭॥ সন্রহনানি ধন্ুষাং বন্ধনানি ॥১৮--২১॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্ত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৩৭॥ 

আর শক্রহস্তা অর্ঞ.ন রথে থাকিয়াই তাহাকে আদেশ করিলেন-__“রাজপুত্র ! 
আপনি বিলম্ব করিবেন ন!, সত্বর বৃক্ষাগ্র হইতে এই ধন্ুগুলি নামান এবং শীঘ্রই এ 

গুলির পরিবেষ্টন খুলিয়া ফেলুন” ॥১৬॥ 
উত্তর তখন বিশালবক্ষা পাগুবগণের সেই মহামূল্য ধনুগুলি নামাইয়া, পরিবেষ্টন- 

পত্র সকল খুলিয়া সেগুলিকে অর্জ,নের নিকটে আনয়ন করিলেন ॥১৭॥ 
এবং তান ধনুগুলির সকলদিকের বন্ধন খুলিয়া, তাহার মধ্যে আরও চারিখান। 

ধন্গুর সহিত গাণ্তীবধনু দর্শন করিলেন ॥১৮॥ 

উত্তর যখন ধন্ুগুলির বন্ধন খুলিলেন, তখন সৃর্য্যের হ্যায় তেজস্বী সেই ধন্ুগুলির 

অলৌকিক দীপ্তিরাশি, উদয়কালীন গ্রহগণের দীপ্তিরাশির ন্যায় সকল দিকে বিস্তৃত 

হইয়া পড়িল ॥১৯। 

(৯৮) তজ; সরহনান্সেবাম্-স্প্র । (১৯)***অর্কতেজলাম্--+ভ|। 
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সং্পৃশ্য তানি চাপানি ভানুমস্তি দুঢানি চ। 
বৈরাটিরঞ্ুনং রাজারন্নদং বচনমব্রবীত ॥২১॥ 

ইতি মহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ধণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে অস্ত্রাবরোপণে সপগুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

_ 8২7 

অষ্টত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ 
২ 

উত্তর উবাচ। 

বিন্দবে। জাতরূপশ্য শতং যন্যিন নিপাতিতাঃ | 

সহত্রগোধাঃ সৌর, কম্যৈতদমুরুতমম্ ১ ॥১॥ 

 ভারতকৌমুদী 

ভোগিনাং সর্পাণামিব, তেষাং ধন্তষাং রূপম, আলক্ষা দা, ক্ষণেনৈব, হাইরোমা রোমাঞ্চিতদেহঃ, 

তয়েন উদ্ধিপ্রঃ অস্থির চিত্তশ্চ, মমপগ্ঠত সবাতঃ ॥২০। 

সমিতি । হে রাজন! জনমেজয় । বৈরাটিঃ উত্তরঃ, ভাচ্মন্তি দীপ্তিমস্তি দূঢ়ানি চ তানি 

চাপানি সংস্পৃশ্য অজ্জুনমিদং বচনমব্্রবীত্, পরিচয়লাভার্থমিত্যাশয়: ॥২১। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য- অহাকবি-পদ্পভূষণ-প্রহপিদা সিদ্ধান্ত বাসীশভট্রা চা) বির চিতায়াং 

মহাভার তটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহুরণে | 

সপ্ত্িংশোহধ্যায়ঃ 85৪ 

-তজতশাশী 

বিন্দব ইতি। যশ্মিন্ ধষি, জাতনপন্ঠ স্বর্ণ শতং বিন্দবঃ) সৌবর্ণাঃ স্বরণকুতাঃ সহতগোধা 
বন্তরনিহাক।শ্চ, নিপাতিতা নিবেশিতাঃ, এতছ মং ধনুঃ কন্ঠ 1১৪ 

হাই তুলিবার সময়ে সর্পগণের শরীরের স্যায় সেই ধনুগুলির আকৃতি দেখিয়া 

উত্তর ক্ষণকালমধ্যেই ভয়ে রোমাঞ্চিত ও অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িলেন ॥২০। 

রাজা! তৎপরে উত্তর সেই তেজন্বী ও দৃঢ় ধনুগুলি স্পর্শ করিয়! করিয়। 
অজ্ঞনকে এই সকল কথ! বলিতে লাগিলেন ॥২১৫ 

উত্তর বলিলেন_-“যাহাতে শতসংখ্যক জি এ এবং সহত্রসংখ্যক ন্বর্ণগোধ! 

(সোণার গোসাপ বা গুইল) নিবেশিত রহিয়াছে, এই উত্তম ধনুখান। কাহার ? 8১ 

৬ ***চস্বারিংশোহধ্যায়:- প্র, £ .একচন্ধারিংশোহধ্ায়: 'স্প্ৰা বরা ম। (১) সহল্রকোটাঃ 

টি এনা বািন বরাম। 

বিরাট-৪৩ (১২) 



৩৩৮ মহাভারতে বিষ্বাট 

বারণা যস্ত সৌবর্ণাঃ পৃষ্ঠে ভাসন্তি দংশিতাঃ। 
স্থপার্খং স্ুগ্রহঞ্চেব কন্তৈতদ্ধনুরুতমম্ ॥২॥ 
তপনীয়ন্ত শুদ্ধস্ত বষ্ভি্যস্তেন্ত্রগোপকাঃ। 

পৃষ্ঠে বিভক্তাঃ শোভন্তে কশ্যৈতদ্বনুরুত্মমমূ ॥৩॥ 
ূ্য্যা যত্র চ সৌবর্ণান্ত্রয়ো ভাসম্তি দংশিতাঃ। 
তেজস! প্রস্ুলস্তে। বৈ কশ্যৈতদ্ধনুরুত্তমমূ ॥৪॥ 
শলভ! যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ। 
স্ুবর্ণমণিচিত্রঞ্চ কশ্যৈতদ্বনুরুতমম্ ॥.॥ 

ভারতকৌমুদী 

বারণ! ইতি । যন্ত ধনুষঃ গষ্টে, দংশিতাঃ সন্নদ্ধাঃ, সৌবর্ণাঃ স্ব্ণময়াঃ, বারণ! হস্তিনঃ) 
তাসস্তি ভাসস্তে এতৎ, শোতনে পার্থখে যন্থ তত, শোভনো গ্রহে মধার্দেশো যস্য তচ্চ, উত্তমং 

ধনুঃ কন্য | গুহৃতে ধ্রিযত ইতি গ্রহ ইতি বুত্পন্তিঃ ॥২॥ 

তপেতি। যস্য ধন্ুষঃ পৃষ্ঠে, বিভক্তাঃ পরস্পরমসংঙ্সিষ্টাঃ শুদ্ধম্ত নির্দোষস্তা তপনীয়্ 

র্ণশ্য, ব্টিঃ ্টিসংখ্যকাঃ, ইন্দ্রগোপকা রক্তবর্ণাঃ কীটবিশেধাঃ শোভভ্তে, এতছুত্তমং ধনুঃ 

কন ॥৩। 

ক্র্যয] ইতি। যত্র ধন্গষি চ, দংশিতাঃ, নিবেশিতাঃ সৌবর্ণাঃ স্ুবর্ণময়াঃ, অতএব তেজসা 
প্রজ্থলস্তঃ) জয়: স্রধ্য। ভাসস্তি, এতদুত্তমং ধঙ্গুঃ কম ॥81 

ভারতভাবদীপঃ 

বিন্দব ইতি । কম্ত জাতপশ্তয জাতকার্তেঃ। “রূপং স্বভাবে সৌন্দর্যে নালোক- 

পশুবুন্দয়োঃ | গ্রস্থাবৃত্তে৷ নাটকাদাবাকারক্নোকয়োরপি ॥» ইতি মেদ্দিনী। বিন্দবঃ সৌবর্ণা ইতি 

সম্বন্ধ: । সহন্মে সহন্বত্যৌ ব্লবত্যো দীপ্তিমত্যৌ ব' কোটাপ্রান্তো যস্ত তত সহমকোটি। 
“সহো। বলে জ্যোতিষি ৮* ইতি মেদ্িনী। সহস্শব্ান্সত্্থীয়ো রপ্রত্যয়ঃ ॥১॥ দংশিতাঃ 

ভাসমানাঃ স্থগ্রহং গৃহৃতেহম্মিম্িতি গ্রহো! মধ্যম ॥২॥ তপনীয়ন্ত স্থবর্ণস্, ইন্দ্রগোপকাঃ 

কীটবিশেষাঃ রক্তপীতভাম্বরবর্ণাঃ ॥৩--3॥ লৌবর্ণঃ শলভ।ঃ স্বর্ণ; কৃষ্গুরুবর্ণৎ ভ্রব্যং মীন! 

যাহার পৃষ্ঠে ম্ব্ণময় সুসজ্জিত হস্তী সকল শোভা পাইতেছে, সুন্দর-পার্ব ও 
সুন্দর-মধ্য এই উত্তম ধনুখান। কাহার ? ॥২॥ ্ 

যাহার পৃষ্ঠে বিশ্লিষ্ট ও শুদ্ধন্বর্ণনিম্মিত যষ্টিসংখ্যক ইন্দ্রগোপ (মখমলীপোকা) 
শোভা পাইতেছে, এই উত্তম ধনুখান। কাহার ? ॥৩॥ 

যাহার উপরে ব্বর্ণময়, সুসজ্জিত ও আপন তেজে উজ্জল তিনটা সুধ্য প্রকাশ 
পাইতেছে, এই উত্তম ধন্ুখান। কাহার 1081 

সহি 

(২) বারণ যত্র-বা ব রা ম,"'ভাসস্তি দম্তিনঃ ভা । (৩-যত্রেম্রগোপকা+_-ত' । 

(৪)..*লৌবর্ণাঃ প্রভাদন্তে প্রভালিনঃ-প্র। (৫)--*মণিচিত্রং যৎ্-ভ1 | 



১ 
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ইমে কম্থ চ নারাচাঃ সহত্রং লোমষবাহিনঃ | 

সমন্তাৎ কলধৌতাগ্রা উপাসঙ্গে হিরগায়ে ॥৬৫ 
বিপাঠাঃ পুথবঃ কম্ত গাঞ্ধ পত্রাঃ শিলাশিতাঃ। 
হারিব্রবর্ণাঃ সুমুখাঃ শীতাঃ সর্ববায়সাঃ শরাঃ ॥৭। 

কম্যায়মসিতাবাপঃ পঞ্চশার্দ ললক্ষণঃ | 

বরাহকর্ণব্যামিশান্ শরান্ ধারয়তে দশ 1১1 
সপ কাজ হে গু ৯০ জপ ক্ুজকঞগ ৮৭৬৬, ০ 5 এক কপ রম ই গর এপ (চা ও ৯. চাপা এও এ 

ভারতকৌমুদী 
শলতা ইতি। যজ্জ, তপনীরৈঃ শ্বর্ণেরেৰ বিভূধিতাঃ, সৌবর্ণাঃ শলতা: পতঙ্গ বর্তন্তে ) 

এৎ, শোভনো বর্পো যেষাং তৈঃ স্থবর্ৈর্মণিভিশ্চিত্রমূ, উত্তমং ধন্ছুশ্চ কন্ত ৪৫8 

ইম ইতি । সমস্তাৎ পুচ্ছদেশে সর্বেঘেবাধয়বেষু লোমবাহিনঃ, কলধোতং শ্বর্ণমূ অগ্রে যেষাং 

তে তাদুশাশ্চ, ইমে সহম্রং কন নারাচাশ্চ, হিরগয়ে ন্বর্ণময়ে, উপাসঙ্গে তুণে বর্থস্তে । নারাচা- 

দয়ন্তদানীং প্রলিক্ধী অগ্ত্রবিশেষা ভেয়াঃ 1৬ 

বিপাঠা ইতি । পৃথবেো বিশাপা;, গাঞ্ধ।ণি গৃদ্ধ,সন্বদ্ধীনি প্রাণি পক্ষা যেঘু তে, শিলায়াং 

শিতা ঘধিতাঃ, হারিদ্রবর্ণ অত এব পীতাঃ, সুনুখাঃ, সর্বেষেঘেবাবয়বেধু আয়লা লৌহময়াঃ, বিপাঠা- 
জ্দাখাশ্চ শরাঃ কম ॥৭। 

কশ্তেতি। পঞ্চ শাদ,পলক্ষণানি ব্যাস্রচিহানি যর সঃ, কন্ঠ অয়ম্ অলিতাবাপঃ কৃষ্বর্ণতুণঃ, 

বরাহকণৈস্তদাকারচিহ্ধ্যাবিশ্রান্ দশ শরান্ ধারয়তে 1৮৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

ইতি সংজ্ঞিতং তন্ময়া:, তেথু হি শাপবর্ণেষু তপন য়াখাস্বণভূষণানি শোভন্তে | “ন্থবরণশ্চ স্থ্বর্ণা 

চ কৃষ্ণওকমথান্তরে? হতি বিশ্ব: । স্রণনয়ঃ স্বণাবন্দবঃ শোভনবর্ণমণিখচিতন্থাছা!। স্বর্ণ, 

মশিচিত্রত্বম্ 8৫) সাহশ্রাঃ সহন্রণঃ সখ্যাতাঃ শোমবাহিনঃ পত্রবন্ত; পোমচ্ছেধিন ইত্ান্তে। 

উপাসঙ্গে নিধঙ্গে 1৬॥ বিপাঠাঃ স্ুপপণ্ডা বাণবিশেধা | ঠবিপাঠঃ প্পদণ্ডঃ শ্যাৎ” ইতি 

কল্পদ্র; | গা্চপত্রাঃ গৃষ্রপত্রধাহিনঃ। শিশাশিত1:  শিলায়াং তীক্ষীকতাঃ। গীতা 

কশ্মারেণ তেজনজপং পায়িতাঃ। সর্নাযলাঃ কেবশং লোহময়;ত। কাষ্ঠদগুরহিতা ইতার্থঃ ৭1 

বরাহকর্ণ!কাবৈ: শটলোঃ ব্যানিশ্রন্ যুকান্ ধারঘতে শরান্ চিত্ররূপানেবেতি তাৰ: ৪৮৪ 

আর যাহার উপরে স্বর্ণনয় এবং সর্ণভষণেই ভুষিত পতজ (ফেড়িং) সকল 

রহিয়াছে, সেই মনোহর মণিদমূহে বিচিত্র এই উন্তম ধন্ুখানা কাহার ? 8৫8 
নিয়ে নকলদিকে লোমধুক্ত এবং উপরে স্বর্ণবিন্দুসমন্বিত কাহার এই সহশ্র 

নারাচ হ্বর্ণময় তৃণীরে রহিয়াছে ? 8৬ 
গৃদ্ধ পত্রসমন্থিত, শিলাশাণি ₹, সুন্দরমুখ, লৌহনিম্মিত, হরিপ্রারজিত ও পীতবর্ণ 

বিপাঠ'-নামক এই বিশাল বাণঞচলি কাহার ? ॥ 

(৬»)...সাহম্রাঃ_বা ব রাম, “মেতা: কল-ভ1। (৭)..স্থনসাঃ গীতা না| (০) 

*»*আলিতশ্চাপঃ বা ৰ তা । 

এক বাগ 



৩৪ মহাভারতে বিরাট- 

কন্তেমে পৃথবো দীর্ধাশ্চন্ত্রবিশ্বার্ধদর্শনাঃ | 
শতানি সপ্ত তিষ্ন্তি নারাচা রুধিরাশনাঃ ॥১॥ 
কন্তেমে শুকপত্রাভৈঃ পুর্বৈর্ধৈঃ স্ুবাসসঃ | 
উত্তরৈরায়সৈঃ পীতৈর্থেমপুষ্থৈঃ শিলাশিতাঃ ॥১০॥ 
কন্তায়ং সায়কো দীর্ঘঃ শিলী পৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ | 
বৈয়াভ্রকোশনিহিতো হেমচিত্রতরুরমহান্ ৪১১ 

সুফলশ্চিত্রকোষশ্চ কিস্কিণীসায়কো মহান্। 

কম্ত হেমতরুদিব্যঃ খড়গঃ পরমনির্দ্দলঃ ॥১২॥ 

ভারতকোৌমুদী 

কম্যেতি। পৃথবঃ স্মুলাঃ, দীর্থাঃ, চন্জ্ুবিশ্বার্ধবৎ দর্শনং যেষাং তে অর্ধিচন্দ্রাকারমুখ! ইত্যর্থ: 

রুধিরাশনা রক্ষপায়িনশ্চ, কল্ক ইমে সপ্ত শতানি নারাচাস্তিষ্স্তি ॥৯1 
কন্তেতি । শুকপত্রাভৈ; শুকপক্ষিতুল্যহরিদ্বর্ণৈঃ, পূর্ব্বৈরদ্ধৈঃ সম্মুখভাগৈঃ তথা আয়সৈ- 

পৌহময়ৈশ্চ উত্তরৈকুদ্ধৈঃ পশ্চান্তাগৈঃ, পীতৈর্হেমপুষ্ৈশ্চ বিশিষ্টা ইত্যর্থঃ) স্থবাসস: শোভনকক্কপক্ষা:, 
শিলাশিতাশ্চ কন্ঠ ইমে শরা ইতি শেষঃ ॥১০॥ 

কন্তেতি। শিলী গণ্ু.পদীব পৃষ্টং যন্ত সঃ, শিলী গণ্ডপর্দীব মুখং যশ্ত সঃ, হেয়া হ্বর্ণেন চিত্রঃ 
তসরুমুিদেশো যত) সঃ, দীর্ঘঃ, মহান্ উত্তমস্চ, অয়ং কন্ঠ সাঁয়কঃ খড়গঃ, বৈয়াস্রকোশে ব্যাপ্চ্ব- 
নিশ্মিতকোশে নিহিত; স্থাপিতো বর্ততে । “শিলী গঙ্পদী” «শরে খড়েগ চ সায়কঃ” “ত.সরুঃ 

খড়গাদিসুষ্টো ্টাৎ” ইতি চামরঃ ৪১১। 

ভারতভাবদীপঃ 

চন্জ্রবিদ্বা্ধবন্দর্শনং যেষাম্ অর্ধচন্দ্রাকারা ইত্যর্ঘঃ ॥৯॥ পূর্বরুপরিস্থৈর্ৈঃ উপলক্ষিতাঃ 
সথবাসসঃ ুপুঙ্থা বাণা এব উত্তরৈরগ্রভাগৈষ্রেমপুষ্ৈঃ স্বর্ণধারাচিত্রিতৈঃ £১০৪॥ শিলী 
ভেকী পৃষ্ঠে চিত্ররূপেণ যন্ত পরিচর্ধ্যার্থং শিলীমুখো ভেক্য! মুখমিব মুখং যন্ত, সায়কঃ খড়াঃ | 

__. শীচষ্টা ব্যাজ্রচিহ্ছে চিহিিত ও কুষ্ণবর্ণ কাহার এই তৃণীর শুকরকর্ণচিন্কে চিহিত 

দশটা বাণ ধারণ করিতেছে 1 ॥৮॥ 

স্থল, দীর্ঘ, রক্তপায়ী ং ও অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাহার এই সাত শত নারাচ 
রহিয়াছে 1॥৯॥ 

সম্মুখভাগ শুকপক্ষীর পক্ষের "ন্যায় সবুজবর্ণ, নিম্নভীগ লৌহময় এবং পুঙ্খধদেশ 
স্ব্ময় বলিয়া গীতবর্ঁ, অথচ সুন্দরলোমযুক্ত ও শিলাশাণিত এই বাণগুলিই বা 
কাহার ?॥১০॥ ্ 

দীর্ঘ, শিলীপৃষ্ঠ, শিলীমুখ (শিলী-কেঁচো, কেচুয়া) এবং স্বর্ণবিচিত্রমুষ্টিদেশ এই 
কাহার খঙ্গা ব্যাজচর্মের কোশে স্থাপিত রহিয়াছে ? 8১১৪ 

(১১)**হেমপন্তরঃ তসককঃ-ভা। (১২). চিবঙ্শ্চ:.*পরমনিত্র পিং সত । 

ও ও ও এ ক৯ ৫৮ ও এট আর জা পর তারপর 



পর্ববণপি অধ্টত্রিংশোহধ্যার়ঃ | ৩৪১ 

কম্তায়ং বিপুলঃ খড়েগা গব্যে কোষে সমপিতঃ। 
হেমত.সরুরনাধৃষ্যো নৈষধ্যো ভারসাধনঃ ॥১৩।॥ 
কস্ত পঞ্চনথে কোষে নায়কো। হেমবিগ্রহঃ | 

প্রমাণরূপসম্পন্নঃ গীতশ্চাকাশসম্সিভঃ ॥১৪।॥ 

কম্য হেমময়ে কোষে হৃতগুপাবকপ্রভে ৷ 

নিস্তিংশোহয়ং গুরুঃ পীতঃ শৈক্যঃ পরমনিত্র" পঃ ॥১৫| 
ভারতকৌমুদী 

শ্বিতি। শোভনং ফলম্ অগ্রং ন্ট সঃ, চিত্রঃ কোষে যন্য সঃ, হে: জ্বর্ণশ্ত তসমুরুম্ি- 

দেশো যশ্ত সঃ) মহান্ বিশাল:, দিব্য উত্তরমঃ, পরমনিম্ধলশ্চ, কিন্ধিণীসায়কো! নাম অয়ং খড়গ: 

কন্ত ॥১২। 

কন্টেতি। গব্যে গোচম্্নিশ্মিতে কোষে, সমপিতঃ স্বাপিতঃ, হেয়: তসক্মূটিদেশো যন্ত সঃ 

অনাধৃন্যঃ অখণ্য:, নৈষধ্যো নিষধদেশজাত2 ভারসাধনঃ পাষাণচ্ছেধ না দিছুক্ষরকাধ্যনিষ্পাদকঃ, 

বিপুলে। ৰিশালশ্চ অয়ং খড়গাঃ কস্ট ॥১৩॥ 

কম্ঠেতি । পঞ্চনথে গজচশ্মময়ে কোষে নিহিত ইতি শেষঃ, হেমবিগ্রহঃ হ্বর্ণথচিতঃ, প্রমাণেন 

বৃহদাকারেণ বূপেণ সৌন্দধ্যেণ চ সম্পন্নঃ, পীতঃ পীতবর্ণ:, আকাশসঙ্সিভ আকাশতুল্যো নির্্লম্চ, 

সায়কং অয়ং খড়গাঃ কন্যা ১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

*শরে খড়গ চ সায়কঃ ইত্যমরঃ ১১৪ বৈয়াস্রকোশে ব্যাস্্রম্মকোশে। “তরু; খড়গাপি- 

ৃষ্টো স্যাৎ” ইত্যমরঃ | সফলঃ শোভনভলিক:। “ফলং শস্তাগ্রোব্যুিলাভয়ো” ইতি বিশ্বঃ। 

কিন্বিণীষুক্ত; সায়কঃ ॥১২॥ গব্যে গোচশ্মজে ॥১৩। নৈষধ্যো নিষধরদেশজঃ, পঞ্চণথে অজচম্মজে 

“পঞ্চনখোহজে কৃর্ধে ' ইতি বিশ্বঃ। হেমবিগ্রহঃ স্থবর্ণেনালস্কতদেহ: । আকাশসন্সিভ: কৃষ্ণভাম্বরঃ 

৪১৪৪ নিস্বিংশঃ অ্রিংশতোহঙ্গুলিভ্যো নির্গতঃ, ভিংশদঞ্গুলাধিকঃ সায়কঃ খড়গঃ | পরেষাং শস্ত্রে 

নির্গতো ব্রণো যন্ত পরানভিভূতঃ শিক্য ইতি পাঠে পুরুষদ্বয়েনোহুমান! সাঙ্গীতি প্রপিগ্ধা 

তদযোগ্যঃ ॥. ৫--১৬। 

ইতি শ্রীমহাতারতে বিরাটপর্ব্বণি নৈলকন্ঠীয়ে তারতভাবদীপে অষ্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ 8৩৮ 
৯৮ পপ পল লা 

সুন্দর ফলকষুক্ত, বিচিত্র কোষে স্থাপিত, স্বর্ণমুত্ি, বিশাল ও অতিনির্ল এই 
উত্তম “কিস্কিনীসীয়ক*নামক খড়গখানা কাহার ? ॥১২॥ 

শৌচর্দনিপ্মিত কোষে স্থাপিত, স্বর্ণমুণ্তি, হুদ্ধর্ধ, নিষধদেশীয় ও ুক্ষরকাধ্যসাঁধক 

এই বিশাল খড়াাখান।-কাহার ? 8১৩1 

হস্তিচ্্রনিস্মিত কোষে স্থাপিত, স্বর্ণথচিত, বৃহদাকার ও সৌন্দর্ধ্যসম্পর, গীতবর্ণ 
ও আকাশের স্কায় নিশ্দল এই খডাধান। কাহার 18১88 

(১৩) কন্ঠায়ং ৰিমলং""" কোশে ব্িতকা। (১৫)-হততে পাককপর্ছে_া ৭৮ 

সতপ্ে পাৰকে শুতে _-বা ব....সন্তপ্তে পাবকোপমে -“সৈক্য--জা। 



৩৪২ মহাভারতে বিরাট 

নির্দিশ ত্বং যথাতত্বং ময় পৃষ্টা বৃহন্গলে !। 
বিস্ময়ো মে পরো জাতো দৃষ্ট সর্ববমিদং মহত ॥১৬। 

ইতি ক্ীমহাভারতে শতসাহত্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহ আয়ুধপ্রশ্রো নাম অফ্নত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 
পরী 

_ উনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
22 

বহমনলোবাচ। 

যম্মাং পুর্ববমিহাপুচ্ছঃ শত্রসেনানিবহ্থণম্ | 

,গাণ্ডীবমেতৎ পার্থস্য লোকেধু বিদিতং ধনুঃ ॥১॥ 

শৈকাঃ শিক্যাখ্যলৌহনিশ্মিতঃ, গুরুর্মহান্ পরমনিব্র ণশ্চ, অয়ং নিস্কিংশঃ খড়াশ্চ কম্। নির্গতত্্িংশতঃ 

অঙ্গুলিভ্য ইতি নিস্বিংশশব্বাৎপত্তিঃ ॥১৫। 

নিরিতি । হে বৃহন্নলে ! ময়া পৃষ্টা ত্বম, যথাতত্বং যথাযথং নির্দিশ ব্রহি। মহত প্রশশ্টং 

সর্বমিদং দুই] মে পরো মহান্ বিস্ময়ো জাতঃ ॥১৬। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রহরিদীসসিষ্থাস্ত বাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

মহাঁভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ণি গোহরণে 
অগ্ব্রিশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*॥ 

কিনি 

উত্তরম্ত প্রশ্নান্ুলারেণ প্রথমমষ্টীভিঃ শ্লোকৈগাত্তীবং বর্ণয়তি-_যদ্দিতি। হে উত্তর! স্থম্ 

ইহ অন্ত্রসমৃহমধ্ো, পূর্ববং প্রথমম্,। মম যত ধঙ্থরপৃচ্ছঃ, তদেতত, শক্রসেনায়া৷ নিবর্হণং 
দমনকরম্, লোকেষু জগত্স্থ বিদ্িতম্, গাণ্ীবং নাম, পার্থশ্য অঞ্জুনশ্য ধন্ুঃ | মহিযাস্থ্রশ্ত 

গণ্ডান্থিতো জাতমিতি গাণ্ডীবম্। হ্ম্বেকারমধ্যোহপ্যয়ং শবঃ। ঘযথাত্রৈৰ পূর্ববমূক্তম্_ 
“আপশ্বদ্গাণ্ডিবং তত্র“ । অমবোহপি--কপিধ্বজন্ত গাণ্ডীবং গাগ্ডিংং প্ুংনপুংসকম 1” 

তদুতয়মপি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু । মহিযাস্থরন্ত শঙ্গাজ্জাতং শাঙ্গং ধন্ুনারায়ণস্য, তশ্তৈব 

এবং ত্বর্ণময়' ও প্রজ্ষলিত অগ্নির্ণ কোষের ভিতরে রক্ষিত,*: শিক্যনামক- 

লৌহনিন্মিত গলীতবর্ণ, অত্যন্ত মস্থণ১ও বিশাল এই খড়াখানাই ব! কাহার ? 8১৫ 

বৃহন্নলা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাস! করিলাম; স্থৃতরাং তুমি যথাযথভাবে 
বল। কারণ, এই সকল গুরুতর অস্ত্র দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে” ॥১৬৪ 

(১৬) নিদ্ধিশস্ব--বা বর! ম*"বিন্ময়োহয়ম্--প্র | ৬ ****একচত্বাবিংশোহধ্যা়+-স্প্র, 
,**ন্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়$--ব। ব রা ম। | 
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সর্ববাযুধমহামাত্রং শাতকুস্তপরিক্কতম্। 
এততদর্জুনস্যাীদ্গা শীবং পরমাযুধম্ ॥২॥ 

যত্তচ্ছতসহজ্রেণ সম্মিতং রাষ্ট্রবদ্ধনম্। 
যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ পার্থো বিষহতে যুধে ॥5॥ 

চিত্রমুচ্জাব চৈবর্ণেঃ শ্রক্ষমায়তমব্রণম্ | 

দেবদানবগচ্ধর্বৈবঃ পুঁজিতং শাম্বতীঃ সমাঃ ॥৪॥ 

এতদ্বর্ষলহআণি ব্রহ্ম! পুর্ববমধারয়ণু 
ততোইনম্তরমেবাথ প্রজাপতিরধারয়শ ॥ ॥1॥ 

ভারতকৌমুদী 

নাশিকাস্থিতে! জাতং পিনাকং ধন্তঃ শিবন্ত । তথা চ স্বন্দপুরাণে--"্নরোহপি চ ধন্ছগুহ 

মহিষাস্থরগগুজম্। গাণ্ডীবং লে।কবিখ্যাতং বরাহমিব পর্ববতম্ ৪” পুনস্তজৈব-_“মহিযাস্থ্রস্ত 

শৃঙ্গাজ্জাতং শাঙ্গং হরেরধনঃ ৷ পিনাকমপিনদ্ধত্ব/ৎ সর্বশক্্রমহত্তরম্ ৮ তান্তেতানি ত্রীণি স্ষ্্যাদ 
সষ্টানি। তন্ত্র গাণ্ডীবং ব্রহ্মাধারয়ৎ | তচ্চ বক্ষ্যতি ॥১। 

সর্বেতি । সর্ব্বঘযুধেষু মহামাত্রং প্রধানম্ “মহামান্জঃ প্রধানে শ্তাদারোহক সমুদ্ধয়ো১” ইতি 

হেমচন্দ্র, শাতকুস্তৈ: শ্বর্ণবিন্দূভিঃ পরিদ্কৃতং শোভিতম্্, অতএব প্রাগুকম-_“বিদবেো। জাতরপন্থ 

শতং যন্মিন্ নিপাতিতাঃ”, তদেতৎ গাণ্ডীবং নাম পরমাযুধম্ অঞ্জুনন্টাসীৎ্ ॥২। 

যদিতি। তত্প্রসিদ্ধং যদ্গাণ্ডীবম্, ধনুষাং শতসহত্তরেণ সম্মিতং তুলাম্, রাষ্ট্রবর্ধনং রাজ্যবর্ধকম্, 
যেন চ পার্থোহচ্ছুন:, মুধে যুদ্ধে, দেবান্ মন্তস্যাংস্চ, বিষহতে সোঢুং শক্কোতি 1৩৪ 

চিত্রমিতি | উচ্চাবচৈনানাবিধৈবর্ণেঃ চিত্রমূ, শ্রক্ষং মহ্গণম্, আয়তং দীর্ঘম, অব্রণং 

কীটক্ষতাদিরহিতঞ্চ, হদ্ধস্থঃ, শাশ্বতীঃ সমাশ্চিরম্, দেবদানবগন্ধবৈর্ব: পুজিতম্ ॥8॥ 
এতদ্দিতি। অথেতি ইতিহাসান্তরারস্তে । পূর্বং প্রথমম্, ব্রক্ষা, এতদগাণ্ডীবম্, বরধ- 

সহম্রাণি অধারয়ৎ। ততোইনভ্তরমেব প্রজাপতির, ভ্রীণি বর্ধাপি বর্ধাণাং পঞ্চশতঞ্চ 
০ 

বৃহন্নলা বলিলেন-__“রাজপুত্র ! আপনি এই অস্সগুলির মধ্যে প্রথমে আমার 
নিকট ষে ধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা শক্রসৈম্ঠনাশক ও জগন্ধিদিত 

অজ্ঞুনের গাণ্তীবধনু ॥১। 

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান এবং স্বর্ণবিন্দুবিভূষিত এই সেই পরমান্ত্র গাণ্ডীবধনু 

অঞ্জনের ছিল ॥২॥ 

সেই যে ধনু অন্য লক্ষ ধনুর তুল্য রাজ্যবর্ধক এবং যে ধমুদ্বারা অর্জন বুদ্ধ 
দেবগণ ও মনুষ্যগণকে সহা করিয়া থাকেন ॥৩। 

নানাবর্ণে বিচিত্র, মন্থণ, দীর্ঘ ও অক্ষত যে ধন্ুখানাকে চিরকাল দেব, দানব ও 

গন্ধবর্ধগণ পুজ! করিয়াছেন ॥31 

(২)***বরমাস্ুধম-_ম | (৩)-""সম্মতম্--ভা,***বিজয়তে ম্বধে--ব! বরাম। 
০ 



৩৪৪ মহাভারতে _ বিরাউ- 

ত্রীণি পঞ্চশতক্ষেব শক্রোহুশীতিঞ্চ পঞ্চ চ। 
সোমঃ পঞ্চশতং রাজা তখৈব বরুণঃ শতম্ ॥৬॥ 
পার্থ; পঞ্চ চ যষ্টিঞ্চ বর্ধাণি শ্বেতবাহনঃ। 
মহাবীর্ধ্যং মহাদিব্যমেতদ্ধনুরনুভমমূ ॥৭॥ (বিশেষকম্) 
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ভারতকৌমুদী 

অধারয়ং | শক্র ইন্দ্র, অশীতিক পঞ্চ চ বর্ধাণি অধারয়ৎ। সোমশ্চনদ্রঃ বর্ধাণাং পঞ্চশশত- 

মধারয়ৎ। বরুণো রাজা তখৈব শতং বর্ধাণি অধারয়ৎ। শ্বেতা অশ্ব! বাহনানি যশ্ত স 

শ্বেতবাহুনঃ পার্থোহঞ্জুন, পঞ্চ বর্ধাণি বসরাশ্চ, হষ্টিং বর্ধাণি বর্ষঘটকান্ খতুংশ্চ, গাণ্ডীবমধারয়ৎ। 
তথা চ একৈকম্মিন্ বৎসরে যট্ বট খতব ইতি যষ্টিসংখ্যকৈ খতুভির্দশ বসরা ভবস্তি। এব 
অঞ্ছন এতদুক্তিকালপর্ধ্যস্তং পঞ্চদশ বৎসরান্ গাণ্ডীবমধারয়দিতি ফলিতং ভবতি। বর্ষপদস্য' 

এতছ্তয়পবস্বজ্ঞাপনাভিগ্রায়েণৈৰ মুনিনা “পঞ্চ চ যন্টিঞ্চ” ইত্যসমস্তং পদহুয়মভিহিতম্ ১ অন্যথা 

“পঞ্চম” ইত্যেবাভিধীয়েত। 
অত্র চাদিপর্বরণি বিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ে _“পাগ্ুবানামিহায়ূত্যং শুণু কৌরবনন্দন || 

জগাম হান্তিনপুরং যোড়শাষে। বুধিষ্ঠিরঃ ॥& ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎস্থর্বৈ চতুর্দশ 
ইত্যাদিবচননিচয়ার্থপর্ধ্যালোচনয়া তত্ত্রত্যটাকায়ামন্মদুক্তযুক্তিদর্শনেন চ বিভিন্নদশায়ামঞ্জুন- 
স্েদূশং বয়ঃ সমুন্নেয়ম্। যথা! শতশ্ঙ্গপর্বতাদঞ্ছুনন্তয হন্তিনায়ামাগমনকালে চতুর্দশবত্পরং 

বয়ঃ, ততোহস্্শিক্ষার্দিনা হন্তিনায়াং অ্রয়োদশ বৎসরাঃ স্থিতিকাল:, জতুগুহে যণ্মাসাঃ, 
একচক্রায়াং য্ণ্াসাঃ, দ্রপদভবনে একো বত্সরঃ, পুনহ্ন্তিনায়াং পঞ্চ বৎসরাঃ। ততশ্চ 

তদানীমঞ্জুনম্ত চতুত্বিংশস্থৎসরং বয়ঃ। তত ইন্্প্রন্থে যে ত্রয়োবিংশতিবৎসরান্ত্জ চ 
সপ্তবৎসরানস্তরং কেবলার্জুনম্ত ছাদশ বসরা বনবাসকালঃ:, তন্তিমভাগে স্থভদ্রাহরণম্, 

তৎপরবত্মরে অক্ছুনম্তয চতুঃপঞ্চাশদ্বৎসরবয়ঃসময়ে অভিমন্যোর্জন্স, তৎপরবধ্সরে খাগুব- 

দাহকালে গাণ্তীবলাভঃ, ততো বৎসরঘয়াৎ পরং সর্কেষামেব পাগ্তবানাং হ্বাদশ বর্ধাণি 
বনবাস একং বর্ষঞ্ণাজ্ঞাতবাস ইতি। এবফৈতদুক্তিকালে অঞ্জুনম্ত সপ্ততিবৎসরং বয়ঃ, 

অভিমন্তোঃ যোড়শবৎসরম্, গাণীবধারণঞ্চ পঞ্চদশবতৎসরমিত্যেতৎ্, সর্বমেব সুষ্ঠু সঙ্গচ্ছতে। 

এতন্বৎ্সর এব কুরুক্ষেত্রযুদ্ধম ততশ্চ ফট্ত্রিংশদ্বৎসরান্ যাবদ্যুধিষিররাজ্যমত ততশ্চ স্বর্গা- 

রোহণম্। ইখঞ্চ হ্বর্গারোহণকালে অঞ্জুনম্ত বড়ধিকশতবসরং বয় আসীদিতি তন্ম[লোজে- 
রূপি সঙ্গতিঃ। তথা “ততঃ ষোড়শ বর্ধাণি স্থাক্ষত্যমরসত্তমাঃ 1 | অন্য যোড়শবর্ষন্ত স 

প্রথমে ব্রচ্ধা বুসহত্র বংমর এই গাতীবধন্থু ধারণ করিয়াছিলেন ; তাহার পরেই 

প্রজ্জাপতি পীচশত তিন বসব, ইন্দ্র পচাশী বংসর, চন্দ্র পীচশত বংসর এবং 

জলাধিপতি বরুণ একশত বংসর ধারণ করেন? তৎপরে শ্বেতবাহন অর্জুন পনর 

বৎসর ধারণ করিয়াছেন; অতএব এই গাশ্তীবধন্ু অত্যন্ত সারবান্, অত্যন্ত 

অলৌকিক এবং সমস্ত ধনু অপেক্ষা উত্তম ॥৫-_-৭॥ 
(৭) পঞ্চ বর্ধাণি তং পার্থ: শ্বেতবাহনঃ-প্র । * 



পর্ববণি উনচত্বারিংশো হধ্যায়ঃ | ৩৪৫ 
০ ক ও আপ বড খাপ গমন গাজার আসান সবজির হা আগা খাজা বট ও এট এ ওই ডি ছি এই ৮ বার পর রি ও জি হি ক 

ভারতকৌমুদী 
সংগ্রাম ভবিষ্ততি॥” ইত্যাদিপর্বণি দ্বিষহিতমাধ্যায়ে অভিমন্টোঃ যোড়শবর্ষবয়সি কুরুক্ষের- 

যুদ্ধোক্তিরপি স্থপপস্ততে, ইত: কতিপয়মাসানস্তরমেব কুরুক্ষেত্যুদ্ধারস্তাৎ তত্ৈব চাঁভিমন্যবধেন 
তন্ত যোড়শবর্ধত্বষ্তাব্যাহতত্বাৎ। ন ঠৈতছুক্তিকালে অঞ্ছুনশ্ত সপ্ততিবর্ধবয়স্ত্থে “সোহয়ং রাজে। 

বিরাটন্ক কন্তানাং নর্তকো যুবা” ইত্যাদো যুবপদগ্রয়োগো। নৌপপদ্ভত ইতি বাচ্যম্, “যে যুবান 
আসতে” ইতি শ্রীক্ধবিবেকটীকায়াং শ্রীকষ্ধৃতশস্বতে:, “আবোড়শান্তবেদ্ালস্তরুণস্তত উচাতে । বুদ্ধ; 

স্যাৎ সগ্ডতে্র্্ং বর্ধায়ান্ নৰতেঃ পরম্ ৪” ইতি স্মত্যন্তরাৎ পথ্যাশিনো ধাশ্মিকশ্ত ষড়ধিকশতবর্ধ- 
জীবিনশ্চ সণ্ততিবর্ধবয়সি যৌবনস্থিতেঃ সর্ব! সন্ভবাদিদানীমপি তথ! দর্শনাচ্চ । ইতি সর্ববমেক 
সৃসমঞ্জসমিতি স্ৃধীভিবিবেচনীয়ম্। 

এতেনাত্র বর্ষপদশ্ত অয়নপরত্বাভিপ্রায়েণ “সাদ্ধদ্বাত্রিংশতা। সংবৎসরৈঃ পঞ্চযষ্টিবর্ধাণি ভবস্তীতি 

যুক্তমুক্তম্” ইতি নীলকগব্যাখ্যানং তক্ষিতেহপি লহ্ছনে ন শান্ত! ব্যাধিরিতি স্ায়বিষয়তয়] সর্বখৈব 
হেয়ম্ তথাত্বে গাণ্ডীবলাভাৎ পূর্ববং জাতন্। অতিমন্যোরপি সার্ধদ্বাত্রিংশহব্ষবয়ন্কতাপত্তা৷ মৃপগত- 

বিরোধাপত্রেঃ অভিমন্াবালো মৃত ইতি জগত্প্রবদবিবোধাপত্তেশ্চ । অজ্জুনমিশ্রত্বত্র নীরব: 

সংবৃত্তঃ । অপরে প্রাঞ্চস্ত ভবিব্াদ্ধারণকালমপ্যুপাদায় পঞ্চবষ্টিং বধাণুাপপাদয্িতুমীহস্তে স্ম। 

তদপি হেয়ম্,। বক্কঃ পার্থশ্ত ভবিষ্তৎকালাবগমাসস্তবাৎ মৃত্যুকালে উক্তাধিকবয়ঃসম্ভবেন 

মূলবিরোধাপাতাৎ অধারয়দিত্যতী তনির্দেশানুপপত্তেশ্চ। 

এতদ্গাত্তীবং ধন্থঃ, মহাবীর্ধ)ম্, মহাদিব্যম্ অত্যন্তালৌকিকমূ, ন বিস্যাতে উত্তমং যন্মাত্ত্তাদৃশধ, 
্র্ার্দিভিরাদৃতত্বাৎ একভাবেন চিরং স্থিতত্বাচ্চেতি ভাব; ॥৫--৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

যদিতি। .অপহৃরতীত্যপহারী কাল: সোহস্ত্যশ্মিঙ্লিত্যপহারিণম। পামাদিত্বান্তর্থীয়ো 
নগ্রতায়ঃ। কালরপীত্যর্থ: ॥১-_-২॥ ধনুযাং শতসহম্রেণ লক্ষেণ সশ্মিতম্ ॥২-_-৬॥ ত্রীণি বর্ধাণি, 

পঞ্চশতং বর্ধাণি প্রজাপতিরধারয়দিতি সন্বন্ধ: ৷ অত্র ব্রদ্ষাদীনাং বর্ধাণি দেবমানেনৈব জেয়ানি, 
যো হু্মাকং সৌরঃ সংবৎ্সরঃ স তেষামেকং ধিনমিতি শাস্প্রসিন্ধমূ। পার্ধঃ পঞ্চ চ ষন্টিং চেত্যঙ 
তু বর্ষশন্দো বৃ্টিপরঃ। তথা চ সংবসরে বর্ষদ্ধয়ং জায়তে | তথাহি একেন বর্ষেণ তৃণ্ণঃ শরদি 

্রীস্থাগ্রয়ণং করোতি অপরেণ তৃপ্তে। বসস্তে যবাগ্রয়ণং করোতি । তব চাগ্রয়ণং প্রকত্য আশ্বলায়নং 

শ্রুতিমু্ধাহরতি --“অপি হি দেবা আহ্স্তৃঞ্চে। নূনং বর্ষস্তাগ্রয়ণেন ছি জগতে” ইতি। তথান্যত্রাপি 
তদেব প্রকৃত্য শ্রুতং *ক্রীহিভিবিষ্ ব্রীহিভিরেব যজেতাথ যবেভ্যো৷ যবৈরিষ্্ী যবৈরে যজেতাথ 

ব্রীহিভ্য£” ইতি। এবং চৈকম্মিন সংবৎসরে কর্কায়নাদ্যেকং বর্ষমপরং মকরায়নাদীতি দ্ধে বর্ষে, 
ততশ্চ সাদ্ধিদ্বাত্রিংশত1 সংবৎ্সরৈঃ পঞ্চযন্তিবর্ধাণি ভবন্তীতি যুকমুকং পার্থঃ পঞ্চ চ ষষ্টিঞঝ বর্ধাণি 

এতদ্বমূর্ধারেতি | অদ্যে তু অতীতমনাগতঞ্চ কালমেকীকৃত্য পঞ্চধ্টিনংবৎসরং ধনুর্ধারণং বর্ণয়ন্ধি । 
“বর্ষোহস্ত্ী ভারতাদৌ তু জদ্বদীপাববৃষ্টিযু” ইতি মেদিনী | “বৃষ্টিবর্ধম্” ইত্যমরশ্চ | তত্র প্রাচাং 

মতেহধারয়দিতি ভূতকালান্গপপত্তিঃ | বই কদাচিদাযুজনকল্পনেঘপি প্রতিপবুং 
পারোক্ষোপাঞ্চুনবয়োবিদোহ্প্রতীতিশ্চেতি বিচারণীয়ম। অন্মাকস্ত গাণীবলাভানভ্তরং 

গতেমু, সার্ধবাজিংশঘর্ষেযু অ্রয়োদশ ,বর্ধাণি বনবাসে। ব্রাদ্ষণকা ধর্যার্থমামুধাগারং প্রবি্- 

বিরাট-৪৪ (১২) 



৩৪৬ মহাভারতে বিরাট- 

এতও পার্থমনুপ্রাপ্তং বরুণাচ্চারুদর্শনমূ্ । 
পুজিতং স্থরমত্ত্যেবু বিভর্তি পরমং বপুঃ &৮। 
স্থপার্শ ভীমসেনন্য জাতরূপগ্রহং ধনুঃ | 

যেন পার্ধোহজয় কৃতস্নাং দিশং প্রাচীং পরস্তপঃ ॥৯॥ 

ইন্দ্রগোপকচিত্রঞ্চ যদেতচ্চারুবিগ্রহম্ । 
রাজ্ঞো যুধিষ্ির স্যৈতদ্বৈরাটে ! ধনুরুত্তমম্ ॥১০॥ 
ূ্ধ্যা যন্মিংস্ত সৌবর্ণাঃ প্রভাসন্তে প্রভাদিনঃ। 
তেজসা৷ প্রস্বলন্তে। বৈ নকুলস্যৈতদায়ুধম্ ॥১১। 
শলভা যত্র সৌবর্ণাস্তপনীয়বিচিন্ত্রতাঃ | 
এতম্মাদ্রীন্তম্তাপি সহদেবস্ কাম্মুকম্ ॥১২॥ 

১৬৩৬৩১০৪১০৭ ৪৪৪৮ ডাহা দিত ১ দিলগাগককসি্রততকঠগ্তজততিউনতজ্রিতরতববগিত্তিজততাতগন্তিতজখ্গণ্তত তত গহন ততগশিহশততঠশতিজতত্জনিক্জগরিকতজজততএগততওকডজগ্জকত্জককতকতরর সর ব৪5৪র55288৮৮৮৩৮৬৩৪৭৮৪১৪৪৪৪৪ ৪৩৪২৪৪৪৪৬৬৬ +১০১৪ 

এতদিতি। চারুদর্শনং স্থরমর্ত্যেযু পুজিতঞ্চ এতদ্গাণ্ডীবং ধন্ুঃ, বরুণা, পার্থমঞজ্ছুনম্, 
অন্প্রা্থ, খাগুবদাহকালে আগতং পরমং বপুবিভত্তি চ ॥৮1 

স্বিতি। শোভনে পার্খে পার্খনবয়ং যস্য তৎ, গৃহত ইতি গ্রহে! মধ্যদেশঃ জাতরপন্য ত্বর্ণন্ড 

গ্রহো যন্ত তৎ তাদুশম্, এতন্বস্থভাঁমসেনন্ত । যেন ধনুষা, পরস্তপঃ পার্থো ভীমসেন:, রাজন্য়াৎ 
পূর্ববং কুত্ন্নাং প্রাচীং দ্িশমজয়ৎ ৯ 

ইন্দ্রেতি। হে বৈরাটে ! ইন্দ্রগোপকৈস্তদাখ্যকীটবিশেষচিহ্শ্চিত্রম্, চারুবিগ্রহ সুন্দরাকৃতি 

চ যর্দেতদ্ধনূর্বর্ততে, তদেতহুত্তমং ধনু, রাজ যুধিষিরম্ত ॥১০॥ 

হুর্ধা। ইতি। যন্মিন্ ধন্থষি, সৌবর্ণাঃ হ্বর্ণময়াঃ, প্রভামিনঃ শোভমানাঃ, তেজসা৷ প্রজ্জলন্তম্চ, 

সূ্ধ্যাঃ হুধ্যচিহ্ছানি প্রভাসস্তে, এতদাসুধং ধনুর্নকুলস্ঠ ॥১১৪ 

সুন্দরাকৃতি এবং দেবলোক ও মমুষ্যলোকে সমাদৃত এই গাশীবধন্ু বরুণের 
নিকট হইতে খাগুবদাহের কালে অঞ্জনের নিকট আসিয়াছিল এবং এ ধনু চিরদিনই 

স্থন্দর আকৃতি ধারণ করিতেছে ॥৮॥ 

আর নুন্দরপার্শদবয়যুক্ত এবং ব্বর্ণময়মধ্যস্থানসমস্থিত এই ধন্ুুখানা ভীমসেনের ; 
ষে ধন্ুদ্বারা পরস্তূপ ভীমসেন রাজনুয়ষজ্জের পূর্বে সমস্ত পূর্ববদিক্ জয় করিয়া- 
ছিলেন ॥৯% | 

রাজপুত্র ! ইন্দ্রগোপচিহ্ে (মখমলীপোকার চিহ্ে) বিচিত্র এবং সুন্দরাকৃতি 
এই যে ধনু রহিয়াছে, এই উত্তম ধনুখানা রাজা যুধিট্টিরের ॥১০। 

যাহাতে স্বর্ণময়, সুন্দর ও আপন তেজে উজ্্র্গ স্ূ্যচিহ্ন সকল প্রকাশ 

পাইতেছে, এই ধমুখান। নকুলের ॥১১৪ 

(৮) এতল্মাছবসংপ্রাপ্তম্_ প্র, এতম্মামছসংগ্রাপ্তম্-ত1। (১১)-"গ্রকাশত্কে প্রকাশিনঃ _ 

বাবরান। 



পর্ধবণি উনচত্বারিংশোহ্খ্যায়ঃ | ৩৪৭ 

যে ত্বিষে ক্ষুবসঙ্কাশাঃ সহত্রং লোমবাহিনঃ | 

এতেহর্ঘুনম্ বৈরাটে ! শরাঃ সর্পবিষোপমাঃ 1১৩ 

এতে স্বলম্তঃ সংগ্রামে তেজস৷ শীত্রগামিনঃ | 

ভবস্তি বীরস্যাক্ষয্যা ব্যুহতঃ সমরে রিপুন্ ॥১৪॥ 
যে চেমে পৃথবে দীর্ধাশ্চন্ত্রবিশ্বার্ধদর্শনাঃ | 
এতে ভীমস্ত নিশিতা রিপুক্ষয়করাঃ শরাঃ ॥১৫| 
হারিদ্রবর্ণা যে ত্বেতে হেমপুজ্থাঃ শিতাঃ শরাঃ | 
নকুলস্য কলাপোহয়ং পঞ্চশার্দদললক্ষণঃ ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
শলভা ইতি। ত্র ধনুষি, তপনীক্সৈঃ শ্বর্ণভুষণৈবিচিত্রিতাঃ, সৌবর্ণাং মুবরণময়াঃ, শলভাঃ 

পতঙ্গা বর্তৃস্তে, এতৎ কাম্মুকমপি মাপ্রীস্ৃতন্ত সহদেবশ্য ॥১২। 

যইতি। হে বৈরাটে ! ইমে যে তু ক্ষুরসঙ্কাশ।ঃ ক্ষুরধারাঃ লোমবাছিনশ্চ সহম্রং শরাস্তিস্তি, 

শত্রবধে সর্পবিষৌপমা এতে শরা অজ্দুনস্য ॥১৩। 

এত ইতি । তেজসা সংগ্রামে জলস্তঃ শীত্্রগামিনশ্চ এতে শরা:, সমরে রিপুন্ বাহতো 
বিনাশয়তঃ, বীরম্ত অঞ্জুনম্য, অক্ষয্যা ভবস্তি ॥১৪॥ 

যইতি। ইমে যে চ, পৃথবঃ স্থুলাঃ, দীর্ঘাঃ, চন্দ্রবিদ্বাঞ্ধদর্শনা অর্ধিচন্দ্রাকারাঃ শরা:, এতে 

নিশিতা বিপুক্ষয়করাশ্চ শর ভীমন্য ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

স্ঞাজ্ছুনম্ত ছ্বৌপদীধন্মরাজয়েঃ সহাসনকালেহমুপ্রবেশনিষিত্তে দ্বাদশবর্ধাণি ইতি পঞ্চ 
বিংশতিগগতানি। অন্যান্তপি দিখিজয়রাজন্যরাজ্যকরণার্দিকালে প্রাগেব সাগ্ধসপ্যবর্ধাণি 

গতানীতি সম্ুন্নেয়ম্ ॥৬--১২॥ সহশ্রাঃ তেজশ্থিনে। দৃচাঃ নিন সম্মিতা বা ৪১৩৪ বুহতঃ 

ষে ধন্ুুতে স্বর্ণভূষণে বিচিত্রীকৃত ও স্বর্ণময় পতঙ্গ (ফড়িং) সকল রহিয়াছে, এই 

ধন্থুও মা্রীপুত্র সহদেবের ॥১২। 
রাজপুত্র! এই যে ক্ষুরধার ও লোমবাহী সহশ্রসংখ্যক বাণ রহিয়াছে, শত্র- 

সংহারে সর্পবিষতুল্য এই বাণঞগ্ুলি অঞ্জনের ॥১৩॥ 

অর্জুন যখন যুদ্ধে শক্র সংহার করেন, তখন যুদ্ধে আপন তেজে উজ্জল ও 

শীজগামী এই বাণঞগুলি তাহার পক্ষে অক্ষয় হইয়! থাকে ॥১৪। 

এই যে স্থুল, দীর্ঘ ও অর্ধচন্দ্রাকার বাণ রহিয়াছে, এই নিশিত শক্রনাশক 
বাণগুলি ভীমসেনের ॥১৫॥ 

(১৩). সহজাঃ--ব। ব র। ম,..'সাতুল্রাঃ'শরা আনিবিযোপমাঃ তা । (১৬) ছেরপুত্থাঃ 
শিলাশিতাঃ-_-বা বর! ম তা,*'*কলাপো নকুলশ্ৈষঃ--তা। 



৩৪৮ ধহাভারতে বিরাট- 

যেনাসাবজয় কৃত্স্্াং প্রতীচীং দিশমাহবে। 
কলাপো ছোষ তন্থ্যাসীন্মান্রীপুত্রস্ত ধীমতঃ 8১৭॥ 

যে ত্থিনে ভাঙ্করাকারাঃ সর্বপারশবাঃ শরাঃ | 
এতে চিত্রক্রিয়োপেতাঃ সহদেবস্ত ধীমতঃ ॥১৮।॥ 

যে ত্বিমে নিশিতাঃ গীতাঃ পৃথবো! দীর্ঘবাসসঃ | 
হেমপুজ্থাক্ত্িপর্ববাণো রাজ্ঞ এতে মহাশরাঃ ॥১৯॥ 

যস্্য়ং সায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ। 
অর্জুনন্তৈষ সংগ্রামে গুরুভারসহো। দৃঢ়ঃ ॥২০॥ 

2 ৪ ও কও জব উট গড জজ পচ জজ রে পরব আট উট পাপ ও ও হার বা উপ আগ হারা বাড হা ও গজ 

ভারতকৌমুদী 
হারিজ্রেতি। এতে যে তু, হারিপ্রবর্ণাঃ, হেমপুত্ধাঃ শিতাশ্চ শরাঃ, এভিঃ পূর্ণঃ, পঞ্চ শার্দ,ল- 

লক্ষণানি ব্যাপ্রচিহানি যন্ত্র স তাদৃশঃ, অয়ং কলাপন্ডুণো নকুলস্য ॥১৬। 

যেনেতি। অসৌ নকুলঃ, যেন কলাপেন, আহবে যুদ্ধে, রাজহুয়াৎ পূর্ব কৃত্্গাং প্রতীচীং 
পশ্চিমাং দিশম্জয়ৎ, এব কলাপন্ত,ণঃ, তদ্য ধীমতো মাত্রীপুত্রস্যাসীৎ ॥১৭॥ 

যইতি। ইমে যে তু, সর্ধ্েষেবাবয়বেষু পারশবাঃ লৌহময়াঃ, “পারশবোহয়সি। শুদ্রাম্ীং 
বিপ্রতনয়ে তনয়ে চ পরক্ষিয়াম” ইতি হেমচন্ত্রঃঃ১। অতএব ভাক্করাকারাঃ শিলাশিতত্বাৎ 

হূর্ধযতুল্যোজ্জলা: শরা বর্থাস্তে, এতে, চিআ্রাভিনানারূপাভিঃ ক্রিয়াভিগগমনাদিব্যাপারৈরপেতাঃ শরাঃ 
ধীমতঃ সহদেবন্য ॥১৮। 

যইতি। ইমে যে তু, নিশিতাঃ, পীতাঃ, পৃথবো বিশালাঃ, দীর্ঘবাসসো দীঘলোমাস্থিতাশ্চ 

বর্তস্তে, এতে হেমপুত্ঘাঃ, ভ্রিষু অগ্রমধ্যপশ্চান্তাগেষু পর্ববাণি গোলবেষ্টনানি যেষাং তে ত্রিপর্ববাণো 
মহাশরাঃ, রাজ যুধিডিরস্য ॥১০। 

য ইতি। শিলী গণ্পদীব পৃষ্ঠং যন্ত সঃ, শিলী গণ্পদীব মুখং যন্ত সঃ, দীর্ঘশ্চ, অয়ং ষঃ 
সায়কঃ খড়েগ। বর্তুতে, দৃঢ়, অতএব সংগ্রামে গুরুভারসহঃ দুফরকারধ্যকরঃ, এষ সায়কঃ অঞ্ছুনন্য । 

"শরে থড়ে চ সায়ক+” ইত্যমরঃ ॥২০॥ 

এই যে হরিন্্রাবর্ণ, স্বর্ণপুঙ্খ ও নিশিত বাণসমূহ রহিয়াছে, ইহাতে পরিপূর্ণ এবং 
পাঁচটা ব্যাম্ত্রচিহ্কে চিহিতত এই তৃণীরট। নকুলের ॥১৬। 

রাজন্ুয়যজ্ঞের পুর্বেব নকুল ষে:তৃণীর্দ্ারা যুদ্ধে সমগ্র পশ্চিমদিক্ জয় করিয়া- 
ছিলেন, এই তৃণীর সেই বুদ্ধিমান নকুলের ছিল ॥১৭॥ 

সর্ববাংশে লৌহময় ও ন্ুষ্যের তুল্য উজ্জল এই যে সকল বাণ রহিয়াছে, বিচিত্র- 
কার্যকারী এই বাণগুলি বুদ্ধিমান সহদেবের ৪১৮ . 

নিশিত, পীতবর্ণ, বৃহৎ দীর্ঘলো মযুক্ত, ন্বর্ণপুঙ্খ এবং তিন স্থানে বেষ্টনযুক্ত এই 
যেগুলি রহিয়াছে, এই মহাবাণগুলি রাজ। যুধিষ্িরের ॥১৯॥ 

(১৭) যেনাসৌ ব্যজয়ৎ--ব। ব রা ম ভা। (১৮)"এতে চিআঃ ক্রিয়োপেতাঃ-সভা1। 



পার্বণ উনচত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৪৯ 

বৈয়াভ্রকোশে সুমহান্ ভীমসেনস্য সায়কঃ | 
গুরুভারসহে। দিব্যঃ শাত্রবাণাং ভয়ন্ববেং ॥২১। 

স্থফলশ্চিত্রকোশশ্চ হেমত.সরুরনুত্তমঃ | 
নিস্ত্িংশঃ কৌরবস্যৈষ ধর্মরাজন্য ধীমতঃ ॥২২॥ 
যস্ত পাঞ্চনখে কোশে নিহিতশ্চিন্রযোধনে । 

ীডিরাকান নিস্তিংশে গুরুভারসহো টি ॥২৩। 
ক ০৪৮৮৭ হব ও হট চা গাব হট বাট রর এ ও বাস এড ও আপ হা গস বা ও ৪ ও এ 

পনি কপা 
বৈয়াস্রেতি। সুমহান অতিবিশালঃ, গুরুভারসহো। দু্করকাধ্যসাধকঃ, দিব উত্তমঃ, অতএব 

শাত্রবাণাং ভয়ঙ্করশ্চ, বৈয়ান্রকোশে ব্যাত্রশ্মময়কোশে স্থিতঃ, এষ সায়কঃ খড়গঃ, ভীমসেনস্য ॥২১। 

ক্বিতি। শোভনং ফলং মুখভাগো যস্য সঃ, চিআ আশ্চধ্যঃ কোশো যসা সঃ, হেয়: স্বর্ণস্য 

তসকমু্টিদেশো যস্য সঃ, ন বিদ্যাতে উত্তমো যন্মাৎ সঃ অন্ত্মশ্চ, এষ নিত্িংশ: খড়গ: কৌরবস্য 

ধীমতো ধর্মরাজস্য সন্বন্ধী ॥২২॥ 

যইতি। যং, পাঞ্চনখে গজচন্মময়ে, “পঞ্চনখো গজে কৃ্মে” ইতি বিশ্ব কোশে, নিহিতঃ 

স্বাপিতঃ, চিন্রযৌধনে বিচিন্তযুদ্ধে গুরুভারমহো দু্ষরকাধ্যসাধকঃ, দুঢ়শ্চ, এ নিন্বিংশঃ খক্জো। 

নকুলস্য সন্বন্ধী ॥২৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

ক্ষিপতঃ ॥১৪--১৭॥ সর্বপারসবাঃং সর্বঞ্চ তৎপারং পরসমূহং ভুবতে হিংসম্তি তে সর্বব- 

পারসবাঃ সর্বশক্রদমূহনাশকরাঃ ৪১৮-২২৪  চিত্রযোধনে বিচিজযুদ্ধনিমিত্তমত় নিহিত: 

পালিতঃ ॥২৩ --২৪)॥ 

ইতি শ্রীমহ1ভারতে বিরাটপর্বধণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৩৯॥ 

দীর্ঘ, শিলীর ন্যায় (কেঁচো বা কেছুয়ার মত) পৃষ্টযুক্ত এবং শিলীর তুল্য (কেঁচো 
বা কেচুয়ার মত) মুখসমন্থিত এই যে খড়গ রহিয়াছে, যুদ্ধে ছুক্ধরকাধ্যকারী এই দৃঢ় 

খড়াখানা অজ্জনের ॥২০॥ 

ব্যাম্রচশ্মের কোশে স্থাপিত, তৃঞ্ধরকাধ্যসাধক, শক্রগণের ভয়জনক ও উত্তম এই 

বিশাল খড়গখানা ভীমসেনের ॥২১। 
সুন্দর ফলক, বিচিত্র কোশ ও ন্বর্মুষ্টিযুক্ত সর্ব্ধোত্তম এই খড়াখান! কৌরব- 

নন্দন বুদ্ধিমান্ ধন্মরাজের ॥২১। 

বিচিত্র যুদ্ধে হুষ্ষরকাধ্যসাধক ও দৃঢ় যে খড়গাধান। হস্তিচণ্মময় কোশে স্থাপিত 

আছে, ইহা নকুলের ॥২৩॥ 

(২১) বৈগাস্কোষঃ-প্র বা ব রা ম। (২২) অত্রশস্চিকোবস্চ_ প্র। ৫৭ যন্ত 
পঞ্চনখে ...চিজবিগ্রহে --ত1। 



০৫০ বহাতাবন্ে দ্যাট 
যন্ত্ুয়ং বিপুলঃ খড়েগা গব্যে কোশে সমপিতঃ | 
সহদেবন্য বিদ্ধ্যেনং সর্ববভারসহং দৃঢ়মূ ॥২৪॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগো গ্রহে আয়ুধবর্ণনং নাম উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
সাক 

উত্তর উবাচ। 

স্বর্ণ বিকৃতানীমান্যায়ুধানি মহাতমনাম্। 

রুচিরাণি প্রকাশন্তে পার্থানমাশুকারিণাম্ ॥১॥ 

ক নু স্যাদর্ঘুনঃ পার্থঃ কৌরব্যো বা যুধিঠিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণগুবঃ ॥২॥ 

ভারতকোমুদী 

যইতি। অয়ং বিপুলেো বিশালো যন্ত খড়গ:, গব্যে গোচন্বনিশ্মিতে কোশে সমপিতঃ 

স্বাপিতঃ, দৃঢ়ং সর্ববভারসহং সকলছুক্ষরকাধ্যসাধকঞ্চ, এনং খড়গং সহদেবস্থ সম্বপ্ধিনম্, বিছি 
জানীহি 1২৪1 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বপি গোহরণে উনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*। 
সা ৪৩ 

স্থবর্ণেতি। আশুকারিণাং ত্বরয়া কাধ্যসাধকানাম্, মহাত্মনাং পাথানাং পাগুবানাম, ইমানি, 

স্থবর্ণেবিকৃতানি অন্তাক্পপীকৃতানি খচিতানীত্যর্থঃ, অতএব রুচিরাণি মনোহরাণি, আমুধ;নি অক্ত্রাণি 

প্রকাশস্তে ॥১। | 

কেতি। পা: পৃথাপুত্রঃ অজ্জনঃ, কৌরব্যো। যুধিষ্িরে বা, পাগুবো নকুলঃ সহদেধশ্চ ভীম 

সেনশ্চ, বনাৎ ক জু গতঃ শ্াৎ ॥২॥ 

আর এই যে বিশাল খডগা গোচন্মনিম্মিত কোশে স্থাপিত রহিয়াছে, দৃঢ় ও 
তুষ্ষরকার্ধযসাধক এই খড়গাথানাকে সহদেবের বলিয়া জানুন” ॥২৪॥ 

15 

উত্তর বলিলেন-_“শীস্তরকার্য্যকারী ও মহাত্মা পাগুবগণের এই সকল ন্বর্ণথচিত 

মনোহর অস্ত্র প্রকাশ পাইতেছে 1১॥ 

ঝা «...ছিচত্বাবিংশোহ্ধ্যাহ১”-- প্র, ****জ্িচত্বারিংশোহ্ধ্যায় বৰ বৰ রা ম। ১) সুবর্প- 

বি্ুৃতান্তেবাম্...আপ্তকারিপাম্-্ঞ্র তা। (২) কৃুন্িং_বাবরাম। | 



শর্ধধি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৫১ 

সর্বব এব মহাত্মানঃ সর্বেবহমিত্রবিনাশনাঃ | 
রাজ্যমক্ষেঃ পরাকীধ্য ন শ্রায়ন্তে কথঞ্চন ॥৩। 
দ্রৌপদী ক নু পাঞ্চালী স্ত্রীরত্রমি।ত নঃ শ্ুতম্। 
জিতানক্ৈত্তদা কৃষ্ণ তানেবান্বগমন্বনম্ ॥৪॥ 

অর্জন উবাচ। 

অহমন্ম্যর্নঃ পার্থঃ সতাস্তারো যুধিঠিরঃ | 
বল্লবো ভীমসেনশ্চ পিতুস্তে রসপাচকঃ ॥৫॥ 

অশ্ববন্ধোহথ নকুল: সহদেবশ্চ গোকুলে । 
সৈরিন্ধীং দ্রৌপদীং বিদ্ধি যশুকৃতে কচকা হতাঃ ॥৬॥ 

ক 
সর্ব ইতি। সর্ব এব মহাত্মানঃ প্রশস্তহদয়াঃ, সর্ব এব অমিআবিনাশনাঃ শক্রনাশকাশ্চ পাগুবাঃ, 

অক্ষৈদু1তৈ:, রাজ্যম্, পরাকীর্ধ্য পরিহায় বনাৎ ক গতা ইতি শেষঃ, কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ ন 

শ্রয়স্তে ॥৩| 

ভ্রোপদীতি। ভ্রৌপদী চ ক্কম্ু গত] সা পাঞ্চালী তু স্ত্ীরত্বমিতি নঃ অন্মাকং শ্রুতমাসীৎ। 
সা রু। তা অক্ষৈজিতান্ তান্ পাগুবানেব, অঙ্গ সহ বনযগমণ্ড 85 

অহমিতি। অহং বুহন্নলা, পার্থঃ প্রথা পুত্রঃ অঞ্জুণঃ অশ্মি, সভান্তারঃ কষ্কো নাম সভাসৎ 

যুধিষ্টিরঃ, তে পিতৃঃ বল্পবো৷ নাম রসানাং তিক্াদিদ্রব্যাণ!ং পাচকম্চ ভীমসেনঃ ॥৫॥ 

অশ্থেতি । অথ অশ্ববন্ধ; অশ্বশীলাধ্যক্ষঃ নকুলঃ, গে'কুলে গোষ্টে 5 সহদেণো বর্ততে, সৈরিষ্ধীং 
স্ত্রৌপদীং বিদ্ধি জানীহি, যন্তাঃ কৃতে নিমিত্তে কীচকা হত: ॥৬। 

কিন্ত কৌরবনন্দন যুধিষ্টির, পাগুনন্দন ভীমসেন, পুথানন্দন অঞ্জন, নকুল ও 
সহদেব__ ইহারা কোথায় গেলেন ? ॥২৪ 

তাহারা সকলেই মহাত্মা! এবং সকলেই শক্রহস্ত! বটেন; কিন্ত দ্যৃতক্রীড়ায় রাজ্য 

হারাইয়া বনে যাইয়া পরে যে কোথায় গেলেন, তাহা কোন প্রকারেই শুনিতেছি 

না ॥৩। 

দ্রৌপদীই বা কোথায় গেলেন ? আমাদের শুনা আছে যে, দ্রৌপদী-্ত্রীরত্ব। 
তাই তিনি তখন দ্যুতপরাজিত পাগুবগণের সহিতই বনে গমন করিয়াছিলেন” ॥8 

অর্জুন বলিলেন__-“আমি পুথাপুত্র অর্জুন, কঙ্কনামক সভাসং-_যুখিষির 
আপনার পিতার পাচক বল্লব --ভীমসেন ॥৫॥ 

সপ সপ্ন 
স্টক সা স -প তসসজভভা ৬৫০- এরঅআনরেট, 

(৪).."অবগমৎ ক্বয়হ--তা।। (৫)-*-চিন্রান্ররলপা চক: ভা । (৬,"*'কাঁচকে। হতঃ--ভ|। 



উত্তর উবাচ। 

দশ নামানি পার্থন্য যানি পুর্ববং শ্রুতানি মে । 
প্রক্রয়াস্তানি যদি মে শ্রেদধ্যাং সর্ববমেব তে 1৭॥ 

অর্জন উবাচ। 

হস্ত তেহহং সমাচক্ষে দশ নামানি যানি মে। 
একাগ্রমানসে! তৃত্বা শৃণু সর্ববং সমাহিতঃ ॥৬। 
অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিফুঃ কিরাটা শ্বেতবাহনঃ | 

বীভগ্ম্ুবিজয়ঃ কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনগ্জয় ॥৯॥ 

উত্তর উবাচ । 

কেনাসি বিজয়ো নাম কেনাসি শ্বেতবাহনঃ | 

কিরাঁটা নাম কেনাসি সব্যসাচী কথং ভবান্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদী 
দশেতি। পূর্ববং মে ময়। যানি পার্থস্ত অঙ্ছুনস্ত দশ নামানি শ্রুতানি, ত্বং যদি মে সমীপে তানি 

্রব্রয়া বং শরু,য়া: তদা তে সর্ববমেব বাক্যমূ, শ্রদ্দধ্যাং বিশ্বন্তাম্, অন্যস্য পরকীয়মকলনামজ্ঞানা- 

সম্তবেন তবৈবাঞ্জুনত্বেন নিশ্চয়াদিতি ভাবঃ 1৭ | 

হস্তেতি। কৌতুকহর্ষেহত্র হস্তশঙ্ষঃ। মে মম যানি দশ নামানি সম্ভি, তানি তে অহং 
সমাচক্ষে ব্রবীমি | ত্বক একাগ্রমানসঃ সমাহিতঃ সাগ্রহশ্চ তৃত্বা তথ সর্ববং শৃণু0৮। 

অঞ্জুন ইতি । এতান্তেব মে দশ নামানীত্যাশয়ঃ 1৯। 

বর পর 2৮ ০ চদা ঘট ৬৮৭ জরি ৩85 উপ জর ৬ জান ৪০ ডর হও ৬৬ 
সিস্ট ০ 

তা'র পর, অশ্বশালাধ্যক্ষ_নকুল এবং গোঁশালাধ্যক্ষ-_সহদেব, আর 

সৈরিক্্রীকেই দ্রৌপদী বলিয়া জানুন, ধাহার জগ্ত কীচকেরা নিহত হইয়াছে” ॥৬| 

উত্তর বলিলেন__“আমি পৃর্বেবে অর্জুনের যে দশটা নাম শুনিয়াছি, তাহা যদি 

আপনি আমার নিকট বলিতে পারেন, তবেই আমি আপনার লকল কথা বিশ্বাস 

করিতে পারি” ॥৭॥ 

অর্জুন বলিলেন-_“ভাল, আমার যে দশটা নাম আছে, তাহা আমি আপনার 

নিকট বলিতেছি, আপনি আগ্রহের সহিত একাগ্রচিস্ত হইয়া সে সকল শ্রবণ 

করুন ॥৮॥ 

অর্জুন, ফাল্গুন, জিষু, কিরীটা, শ্বেতবাহন, বীভৎন্থু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও 

ধনঞজয়--(এই দশটী আমার নাম) 1৯1 

(৮) প্রথমার্ধাৎ পরম্ “বৈরাটে | শু তানি স্ব যানি পূর্ব শ্ুতানি তে' ইত্য্ধমধিকং-__ব 

বরা ম, 'অহং তে কথয়িস্তামি দশ নামানি মে পুনঃ। বৈরাটে! শুধু ভানি স্বং যানি পূর্ব 
শ্রুতানি তে' ॥--সতা। 



পর্বরধশি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৩৫৩ 

অঙ্ুনঃ ফাল্গনো জিষুঃ কৃষ্ঠো বীভশুহবরেব চ। 
ধনঞ্জয়শ্চ কেনাসি প্রব্রহি মম তত্বতঃ ॥১১।॥ 
শ্তা মে তশ্ত কীরস্য কেবলা নামহেতবঃ | 

তশ ২ রিং যদি মে ক্রয়াঃ শ্রদ্দধ্যাং সর্ববমেব তে ॥১২। 

অর্জুন উবাচ। 

সর্ববা জনপদান্ জিত্বা বিত্রমাচ্ছিগ্য কেবলম্। 

মধ্যে ধনস্য তিষ্ঠামি তেনাহ্ুর্মাং ধনঞ্জয়ম্ ॥১৩। 

অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধতুণ্মদান্। 

না জবা বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ং বিছুঃ। ॥১৪| 

ভারতকৌমুদী 
কেনেতি! অজস্র নাম্নাং হেতুমাত্রজিজ্ঞাসায়াং তাত্পধ্যাদুক্তবিপধ্যয়েণোক্তিরকিঞ্িৎকরা । 

ত্বং কেন হেতুন! বিজয়ো নামাসি ইত্যাদি যোজাম। কথং কেন হেতুনা ৪১০ 

'অঞ্ছন ইতি । ময সমীপে, তবতো যাথাথ্যেন প্রত্রহি ॥১১। 
শ্রুতা ইতি । মে ময়া, তশ্ত বারুস্াজ্ছুণস্ত, কেবল! মুখ্যাঃ, নাম্নাং হেতবঃ শ্রুতাঃ | ত্বং যদি 

তত, সর্ববং মে ক্রয়া বক্ত,ং শরু,য়া:, তদ1 তে সর্ববমেব বাক্যং শ্রদ্দধ্যাং বিশ্বশ্যাম ॥১২॥ 
ধনক্রয়নায়ে৷ হেতুমাহ-সর্বানিতি । অহ্ং সর্বান্ জনপদান্ জিত্বা, বিত্বং তত্রতাং ধনম, 

আ।চ্ছিগ্ঠ বলেনানীয়, তশ্য ধনশ্ মধ্যে কেবলং তিষ্ঠামি, অপচয়নিবারণার্থম্ ওুঁচিত্যান্থসারেণ 
তত্রত্যেভ্যো জনেভ্যে! দানার্ঘঞ্চেতি ভাব: | তেন হেতুন! জনা মাং ধনঞ্য়মাহ:ঃ। ধনং 

_জিতবানিতি ধনঞয়ঃ “নায়ি তুতৃবুজি-_” ইত্যাদিনা সংজ্ঞায়াং থশ, ॥১৩। 
পপ পপ এপ ৪ পা প-৮৯০৮৯ সা পাপী ৮০৯1 সপ পি জা পপ আপ 

উত্তর বাললেন-__«কি কারণে আপনার “বিজয়” নান হইল 1 'শ্বেতবাহন' নাম 

কেন হইল ? কি জন্য 'কিরীটী” নাম হইল ? এবং কেনহ বা আপনি 'সব্যসাচী' 

হইলেন ? ॥১০। 

আর অর্জুন, কাল্তুন, জিফু, কৃষ্ণ, বীভংনু ও ধনঞয়__ এই সকল নামই বা 
আপনার কেন হইল ; তাহ! আপনি আমার নিকট যথার্থভাবে বলুন ॥১১| 

সেই বীরের নামগুলির প্রধান কারণঞ্চলি আমার শুনা আছে + সুতরাং আপনি 

যদি আমার নিকট সেই সমস্ত কারণ বলিতে পারেন, তাহ! হইলেই আমি আপনার 

সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারি” ॥১২॥ 

অজ্জুন বলিলেন__“আমি সকল দেশ জয় কারয়া, বলপূর্ববক তন্রত্য ধন আনয়ন 

করিয়া, সেই ধনের মধ্যেই থাকি ; সেই জন্যই লোকে আমাকে 'ধনগয়' বলে ॥১৩॥ 

বির কেব্লম্--বা বনাম । (১৪)** দা | 

বিয়াট-৪৫.0১২). 



৩৫৪ মহাভারতে বিরাট 

শ্বেত! রজতদঙ্কাশ। রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ | 
গ্রামে যুধ্যমানহ্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ ॥১৫॥ 

উত্তরাভ্যাঞ্চ পুর্ববাভ্যাং ফন্তুনীভ্যামহং দিব! । 
জাতো হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাল্গুনং বিদুঃ ॥১৩। 
পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতে। দানবর্ষভৈঃ | 
কিরাঁটং মৃদ্ছি, সুরধ্যাভং তেনাহুর্মাং কিরাটিনম্ ॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 
বিজয়নায়ো হেতুং নির্বক্তি--অভীতি। অহং যৎ সংগ্রামে যুদ্ধদুষ্মদান্ বিপক্ষান্ অভিপ্রয়ামি 

অভিগচ্ছামি ; কিন্তু তান্ অজিত্বা ন বিনিবর্থামি ন প্রত্যাবর্ডে। তেন হেতুন! লোকা মাং 
বিজয়ং বিহ্ঃ । বিশেষেণ জয়তীতি বিজয়ঃ পচাদিত্বাদচ, ॥১৪॥ 

শ্বেতা ইতি। সংগ্রামে যুধ্যমানশ্ত মে রথে, রজতসঙ্কাশা! বৌপ্যতুল্যাঃ শ্বেতাঃ শ্বেতবর্ণাঃ, 
হয়া অশ্বাঃ, যুজান্তি যুজ্যস্তে ) তেনাহং শ্বেতবাহনঃ, শ্বেতা হয়া বাহনানি যন্ত স ইতি 
বুৎপত্তে; ॥১৫॥ 

উত্তরাভ্যামিতি। অহম্, হিমবতঃ পর্বতশ্ত পৃষ্ঠে, দিবা দিবসে, পূর্ববাভ্যাম্ উত্তরাভ্যাঞ্চ 
ফন্তুনীভ্যাং করণাভ্যাং পূর্ববফন্তন্্যত্তরফত্নীনক্ষত্রয়োঃ সদ্ধিক্ষণ ইত্যর্থঃ, জাত:; তেন লোকা 

মাং ফাল্কনং বিছুঃ। শতশৃক্ষপর্বতন্ত হিমবত এবাংশবিশেষত্বাৎ আদিপর্বণঃ শতশৃক্ষপর্বত- 
জন্মোক্যা সহ ন বিরোধ: | বিশেষস্ত তত্রত্যটাকায়ামেব দ্রষ্টব্যঃ ॥১৬ 

পুরেতি। পুরা দানবর্ষতৈঃ সহ যুধ্যতো যুধ্যমানস্ত মে মৃদ্ধি,, শক্রেণ ইন্্রেণ, স্্ধ্যাভং কিরীটং 

দত্তম্; তেন লোৌকা মাং কিরীটিনমাঃ । এতদ্বৃত্বাস্তত্ত বনপর্ববণি দ্রষ্টব্যঃ ॥১৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
স্থবর্ণোতি ॥১--২॥  পরাকীর্য অপান্ত ॥৩--৮। নররূপক্ মম মহাবিষ্ঞোন্নামানি 

সঙ্কটে ন্মধ্যমাণানি বিজয়াবহানীত্যভিপ্রেত্যাহ--একাগ্রেতি ॥$৯--১৫॥ নক্ষত্রাভ্যাং 

তারাভ্যাম,। তত্র স্থিতে চন্দ্রে ইত্যর্ঘঃ। উত্তরাভ্যাঞ্চ পূর্ববাভ্যামিতি পাঠে নক্ষত্রসন্ধা- 

আমি যে হেতু যুদ্ধে যুদ্ধতুম্্মদ বিপক্ষদিগের অভিমুখে যাই এবং তাহাদিগকে 
জয় না করিয়! ফিরি না; সেই জন্যই লোকে আমাকে “বিজয়” বলিয়া জানে ॥১৪॥ 

সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে রৌপ্যের স্থায় স্বেতবর্ণ চারিট! অশ্ব 
সংযুক্ত থাকে ; সেই জন্তই আমি “শ্বেতবাহন” ॥১৫॥ 

হিমালয়পর্ব্বতে দিনের ভাগে পূর্ববফন্তুনী ও উত্তরফন্তুনী নক্ষত্রের সন্ধিক্ষণে আমি 
জন্মিয়াছিলাম ; সেই জন্যই লোকে আমাকে “ফান্কুন' বলিয়া জানে ॥১৬॥ 

আমি পূর্বে দানবশ্রেষ্ঠগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিলে, স্বয়ং দেবরাজ 

(১৫) শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্লাহাঃ--বা বরামভা। 



পর্বাণি চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৫৫ 

ন কুর্য্যাং কন্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন | 

তেন জেবমনুষ্যেষু বীভগুম্থরিতি মাং বিছুঃ ॥১৮। 
উতৌ মে দক্ষিণৌ পাণী গাশ্ডীবস্ত বিকর্ষণে । 

তেন দেবমনুষ্যেু সব্যসাচতি মাং বিদুঃ ॥১৯।॥ 

পৃথিব্যাং চতুরস্তায়াং বর্ণো মে ছুলতো যতঃ। 
করোমি কন্ম শুরুঞ্চ 8 ॥২০॥ 

ভিলগ স্্ 
খা ও ০৯ ওনারা পরিপাক এও বত বর ও এও ৪৮ ও এ ৮ ক নিক হও হু ৬৯৬ 

টগিজতকৎ 
নেতি। খঅহং যুধ্যমানঃ সন্, কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ, বীভতমং শরণাগতবধার্দিকং 

নিন্দিতং কণ্দম ন কুর্ধযামঃ তেন দেবমহুস্তেযু লৌকেষু লোকা মাং বীভৎ্ম্থরিতি বিছ্ুঃ। 

বীভৎ্সকম্মত্যাগাদেব বীভৎ্সথরিত্যাশয়ঃ ॥১৮। 

উভাবিতি। মে মম উভাবেব পানী বামদক্ষিণহস্তোৌ, গাত্তীবন্ত বিকর্ষণে বাণক্ষেপায় 
বিশেষেণাকর্ষণে, দক্ষিণ দক্ষৌ | তেন দেবমনুত্বেযু লোকেযু লোকা মাং সব্যসাচীতি বিছুঃ। 
সব্যাত্যাম্ উভাভ্যামেব বামদক্ষিণাভ্যাং হস্তাভ্যাং সচতি ধনুঃ সংবপ্নাতি দধাতীতি সব্যসাচী, “্ষচ 

সমবায়ে” ইতি ষচধাতোগ্র হাদিত্বাগ্িন। “দক্ষিণ পরচ্ছন্দাহুবন্তিনি । দক্ষেৎপসব্যে সরলে- 

ইপাচীনেহপি” “সবাস্ধ দক্ষিণে বামে চ প্রতিকূলে চ” ইত্যুভয়ক্রাপি হেমচন্্র ৪১৯। 

পৃথিব্যামিতি। চত্বারঃ সমুদ্রা অস্তেযু যন্তান্তশ্তাং পৃথিব্যাম্। মে বর্ণ; শুভ্রং যশ, 

যতঃ অন্যেষাং দুর্লভ: যতশ্চাহং শুরুৎ নির্দলং শরণাগতরক্ষার্দিকং কণ্ম করোমি ; অস্মাল্লোকা 

ভারতভাবদীপঃ 

বিতার্থঃ ॥১৬--১৭॥ বীভৎস্থরিতি ভি কল্যাণে স্থথে চেত্যন্ত সনি বূপম্ ॥১৮॥ বিকর্ষণে 

শক্তাবিতি শেষঃ। সব্যেন বামেনাপি হস্তেন *সচিতুং জ্যাকর্ষণাদিক্রিয়ায়াং সন্বন্ধং শীল- 

মন্তেতি সব্যসাচীতার্থঃ ॥১৯॥ অঙ্ছুন ইতি খদ গতিস্বানার্জনোপার্জনেছিত্যত উনন্ 

প্রত্যয়ে ভবতি। বর্ধণো দীপ্তি সম বঝলজুঃ দীপ্িমতাৎ সমত্বাৎ টির 

আমার মস্তকে স্ৃর্ধ্যের ন্যায় উজ্জভ্রল একটা গদি নিন দিয়াছিলেন ; টা জন্যাই 

লোকে আমাকে “কিরীটা” বলে ॥১৭॥ 

যুদ্ধ করিবার সময়ে আমি কোন প্রকারেই নিন্দার কা্ধ্য করি না; সেই জন্যই 
দেবলোক ও মনুষ্যলোকে সকলে আমাকে “বীভৎস্থু' বলিয়। জানে ॥১৮॥ 

আমার বাম ও দক্ষিণ_-উভয় হস্তই গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে নিপুণ ; সেই 
কারণেই দেবলোক ও মনুষ্যলোকে সকলে আমাকে “সব্যসাচী' বলিয়া জানে ॥১৯। 

(১৯) উভোৌ মে বিক্ষতো পানী- প্র,''-সব্যদক্ষিণতো হল্সি সব্য--তা। (২৯) 

চতুররায়াম্...তেন মাম্__প্র,'ছুর্পভঃ সমঃ-_বা ব রাম । 



৩৫৬ মহাভারতে বিরাট- 

অতং দুরাপো। দুদ্ধর্ষো দমন? পাকশাসনিহ | 

তেন দেবমনুষ্যেবু জিক্ুর্নামান্মি বিশ্রুতঃ 0১১ 
কুষঝ ইত্যেব দশমং নাম চক্রে পিতা মম । 

কুষ্াবদাতশ্য সতঃ প্রিয়ত্বাদ্বালকশ্য বৈ ॥২২॥ 

] নৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততঃ পার্থং স বৈরাটিরভ্যবাদয়দন্তিকাণ্ড। 

অঠং ভূমিগ্তয়ো শাম নান্নাতমপি চোভরঃ ॥৯ | 

ভারতকৌমুদী 

মামচ্ছুনং বিছুঃ, অক্জুনশন্ধস্ত শুক্পধ্া।য় হাদিতি ভাব | “বর্ণে! ছ্বিজা দিশুক্লাদিযশো গুণকৃথাঙ্ 
চ” ইত্যাদি মেদিনী । “বলক্ষো ধবলোহজ্জুনহ ইতামরঃ 1২০। 

অহমিতি। অহম্, পাকশাসনন্ড হন্জরশ্তাপত্যমিতি পাকশাসনিঃ, অতএব শত্রণাং হুরাপো 

দুর্ঘ্ষশ্চ, দমন: শবূণাং দময়িতা চ। তেন দেবমন্সযোষু লোকেযু, নাম নামা জিষণবিশ্রুতোহন্মি, 

শত্রণাং জয়শীলত্বাৎ ৷ “জিভুবোঃ অক” ইতি জয়তেঃ নক ॥২১। 

কৃষ্ণ ইতি। পিতা পাও, সতঃ স্ুন্দরস্ত, রুষ্ণঃ কুষ্ণবর্ণশ্চাসৌ অব্দাতো নিশ্মলশ্চেতি 

তশ্ত তাদৃশস্ বালকশ্য প্রিয়ত্ব!ৎ, মম কুষ্ণবর্ণত্বাদেবেত্যর্থ কৃষ্ণ ইত্যেব মম দশম নাম চক্রে, 

“দশম্যামুখাপ্য পিতা নাম কুর্যাৎ” ইতি স্বৃতেরিতি ভাব: ॥২২। 

তত ইতি। ততঃ স বৈরাটিঃ, “অহং ভূমিঞ্য়ো নাম, অহং নায়া উত্তরোহপি চ" ইতি 

ক্রবন্নিতি শেষ, অস্তিকাৎ পার্থাস্তিকং গত্বা, পাথমর্জুনমভ্যবাদয়ৎ। তথা চাহং ভূমিং 

জিতবানিতি ভূমিঞ্য়ঃ কিঞ্িডুমিবিজয়ী, তত এব চোত্তরো বীরশ্রেষ্ঠ: ) ভবাংস্ত বিজয়ো 
জিব জহহিলাভেভি সর্বথৈব ভবতঃ ্রাধান্তাদভিবাদনমিতি ভাবঃ ॥২৩॥ 

পপ তাপ হত আপা পাপ পপ 

চতুঃসমুদ্র পথাস্ত সমগ্র পৃথিবীতে আমার শুভ্র যশ যে হেতু অন্যের পক্ষে দুর্লভ 

এবং আমি শুভ্র (নির্দোষ) কার্যাই করিয়া থাকি ; সেই হেতু সকলে আমাকে 

“অজ্ঞুন” বলিয়া জানে ॥২০॥ 

আমি দেবরাজের পুত্র বলিয়৷ শত্রুর পক্ষে দূর্লভ ও ছুদ্ধর্ষ এবং শক্রবিজয়ী ₹ সেই 
কারণে আমি দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে 'জিফু” নামে বিখ্যাত হইয়াছি ॥২১॥ 

স্রন্দর ও নির্মল কৃষ্ণবর্ণ বালকের প্রিয় বলিয়া (আমি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া) আমার 

পিতা “কৃষ্ণ এইরূপ নামই আমার করিয়াছিলেন এবং তাহাই আমার দশম 

নাম” ॥২২।॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর “আমার নাম-__“ভূমিঞ্জয়। এবং আনার 
০ শট 

(২১) বুধ্যমানস্ত সংগ্রামে জয় এব মতো ঘম7-ইতি ূ্ালাঠ ভা। (২২)**-কুষ্কাব- 

তারক সম? প্রিয়ত্বান্বাসবন্ত চ--প্র। 



পর্বংণি চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫৭ 

দিষ্ট্যা ত্বাং পার্থ! পশ্যামি স্নাগতং তে ধনগুয় ! | 
লোহিতাক্ষ ! মভাবাহো ! নাগরাজকরোপম ! ॥২৪।॥ 
যদজানম্নবোচং তাং ক্ষজ্তুমঠসি তন্মম | 

যতস্ত্য়া কুতং পূর্ববং বিচিত্রং কম্ম ছুল্রম্ । 

অতো ভয়ং ব্যতীতং মে জীতিশ্চ পরমা স্বয়ি ॥২৫॥ 

আশ্ছায় রুচিরং ধীর ! বথং সারথিনা ময়! | 

কতমং যাস্যাসেহনীকমুক্তো যাক্সাম্যহং তয় ॥২৬॥ 

ভারতকৌসুদা 

দিষ্ট্যেতি । হে পার্থ! হে ধনঞ্য়। হে পোহিতাঙ্ষ ॥ হে মহাবাহো। নাগরাজন্ 

তক্তিশ্রেষ্টন্ যঃ কর: স্তগ্ তন্তা উপমা পাহুদ্ধয়ে সাদশং যল্গা সঃ, হে লাগরাজকরোপম ! দিষ্ট্যা 

ভাগ্যেনৈব তাং পশ্টামি, তে তব স্বাগত হখেনাগমনহ দাতং কিম ভক্তিবিন্ময়াভ্যাং বছ 

সন্বোধনম, গৌরবজ্ঞাপনায় চ শ্বাগঠ প্রস্থ ॥২৪। 

য্দিতি। অহং ত্বামজানন্ অজ্জুনভরা অপনিচিন্বন্, যদবোচম্,। মম ত্ ত্বং ক্ষন্তমর্ছসি। 

পূর্ববং যতত্তবয়া বিচিত্রম্ অন্েদুক্ষঞ্ক নিবাভকপচবধাধিকং কণ্ম কুমম্ঃ অতো মে ভয়ং 
ব্যতীতমপগতম্, ত্বপ্তি পরমা প্রীতির্ভকিশ্চ জাত! ৷ ষট্পাদোহয়ং শ্লোক ॥3৫1 

আশ্তায়েতি। হে বীর! ত্রমিম রুচিরৎ রখম্ আস্থায় আকুহা, ময়া সারুথিনা করণেন, 

কততমম অনীকং বিপক্ষসৈন্যাং যালসে, জয়া তদুক্ষে ১১ তদনাকৎ যাস্তামি ॥২৬। 

ভারতভাবদীপঃ 

ইত্যথ: 4২০॥ জিফুঞ্জয়শাশঃ ॥১১॥ কুঘণাবদাতন্ঞা রুষ্ণভাস্বরবর্ণস্া, কর্ষতি চিন্তুমিতি 

মনোহরত্বাত| কৃষ্ণ ইত্যাহ--প্রিরত্বািতি ॥২২--২৩॥ নাগরাজ এপাপতন্তশ্টে করোপম! 

হন্তয়োঃ সাদৃশ্যং যশ্ত, হস্তিহস্তোপমকবেতার্থ: ॥২৪। কণ্ম পিথিজয়।দি ॥২৫--১৬। হুদামি 

নাম_-উত্তর'ও বটে" এই কথা বলিতে বলিতে উত্তর নিকটে যাইয়া অজ্ভনকে 

অভিবাদন করিলেন - (এবং বলিলেন)--॥4৩॥ 

“রক্তনয়ন ! মহাবাহু ! হস্তিশ্রে্টশুপ্তা হুলাবাহুযুগল ! পার্থ ! ধনঞ্জয়! আমি 

আজ ভাগ্যবশতই আপনাঁকে দেখিতে পাইলাম ! মাপনার শুভাগনন ত? ॥২৪॥ 

মহাবীর! আমি আপনাকে না চিনিয়া যে সকল অসঙ্গত বাক্য বলিয়াছি, 

আপনি আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আপনি যেহেতু পূর্বে 
নানাবিধ হুষ্ধর কার্ধ্য করিয়াছেন, সেই হেতু মানার ভয় গিয়াছে এবং আপনার 

উপরে আমার পরম শ্রীতি জন্মিয়াছে ॥২৫॥ 

(২৫) যাদজ্ঞানাৎ-বা ব রা ম, প্রথমার্ধী ভা নাস্তি। হতঃ পরুৎ “*জিচত্বারিংশো- 

হুধ্যায়ঃ। উত্তর উবাচ” প্র, “* চতুষ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | উত্তর উবাচ'-_বা বরাম। 



৩৫৮ মহাভারতে বিয়াট- 

অঞ্জ্ধন উবাচ । 

প্রীতোহন্মি পুরুষব্যাত্ব ! ন ভয়ং বিছ্ধাতে তব। 
সর্ববান নুদামি তে শত্রন্ রণে রণবিশারদান্ ॥২৭॥ 

স্ুম্ছো ভব মহাযুদ্ধে পশ্য মাং শত্রভিঃ সহ। 

যুধ্যমানং দিনে হ্ন্মিন্ কুর্ববাণং ভৈরবং মহ ॥২৮। 
'এতান্ সর্ববানুপাসঙ্গান্ ক্ষিপ্রং বর্ীহি মে রথে। 

অহ্ং বৈ কুরুভিধোৎস্তে। অবজেষ্যামি তে টা ॥২৯। 

ভারতকৌমুদী 
প্রীত ইতি । হে পুরুষব্যাস্্র! অহং ত্য়ি প্রীতোহস্মি, তব ভয়ং ন বিষ্ভতে। যেন 

থধহমেব তে সর্ধধান্ রণবিশারদানপি শক্রন্ বণে হুদামি অপসারয়ামি ॥২৭॥ 

সুস্থ ইতি। ত্বং স্থস্থো ভব) অশ্মিন হি দিনে, মহাযুদ্ধে শক্রভিঃ সহ যুধ্যমানম্, মহৎ ভৈরবঞ্চ 

শক্রসংহাররূপং কণ্ম কুর্ববাণঞ্চ মাং পশ্ঠ ॥২৮। 

এতানিতি। ক্ষিপ্রমেব মে রথে এতান্ সর্বান্ উপাসঙ্গান্ তুণীরান্, বীহি বধান। অহমেব 

কুরুভিঃ সহ যোৎন্ডে, তে পশুন্ অবজেন্তামি চ ॥২৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

দুরীকরোমি ॥২৭॥ ভৈরবং ভয়ানকম্। মহত কন্ম কুর্ববাণম্॥২৮॥ উপাসঙ্গান্ তুণীরান্। 

(পাঠীস্তরে) গৃহা গৃহীত্বা শীঘ্রেণ বেগেন ততঃ শমীতোহবাতরৎ। ইতরেষামাসুধানি তত্র 
. প্রা টি 

বীর! আপনি এই সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া আমার পরিচালনায় কোন্ 

সৈন্যের দিকে যাইবেন, তাহা আপনি বলিলে, আমি সেই দিকে যাইব” ॥২৬॥ 
অজ্ঞুন বলিলেন-__দপুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার উপরে সন্তষ্ট হইয়াছি, তোমার 

কোন ভয় নাই। কারণ, আমিই তোমার যুদ্ধবিশারদ সকল শক্রকে যুদ্ধে 
অপসারিত করিব ॥২৭॥ 

তুমি সুস্থ হও এবং দেখ যে, অগ্ভই আমি মহাযুদ্ধে শত্রদের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছি এবং দারুণ ও গুরুতর কাধ্য করিতেছি ॥২৮। 

তুমি. সত্বর আমার রথে এই সমস্ত তৃণীর বন্ধন কর; আমিই কৌরবদের সহিত 
যুদ্ধ করিব এবং জয় করিয়া তোমার পশুগুলিকে ফিরাইয়। আনিব ॥২৯॥ 

(২৭).**সর্ধধান্ ধক্ষ্যামি'**রণবিশারদঃ_প্র,*রণবিশারদ 1_-বা বরা ম। (২৮)*.ুধ্যমানং 

বিমর্দেন্মিন--প্র বাবরাম। (২৯)*ক্ষিপ্রমাহর--ভা। পূর্ববাধ্ধীৎ পরম্ 'একক্চাহর নিস্তিংশং 
জাতরপপরিক্কতম্ ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ । অঞ্জুনন্ত বচ: শ্রত্ব ত্বরাবান্ত্তরস্তদা! । অক্ছুনস্তাযুধান্ 

গৃহ শীগ্রেণাবাতরত্ততঃ ॥ অজ্জুন উবাঁচ পূর্ববমেবানয়নাভিধানাদয়মংশোহধিকঃ--প্র ব| বর] ম। 



কর্ববণি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ং | ৩৫৯ 

সন্থল্পপক্ষবিক্ষেপং বাহ্ুপ্রাকারতোরণম্। 

ত্রিদগুতৃণসংবাধমনেকধ্বজ সঙ্কুলম্ ॥৩০। 
জ্যাক্ষেপণং ক্রোধকৃতং নেমীনিনদদুন্দুভি | 
নগরং তে ময়া গুপ্তং রথোপস্থং ভবিষ্যতি ॥৩১। (যুগ্রকম্) 

পরপর বকা ক ও ক শক এ ৯৪৭৩ অজ জজ তর ০ তি তজজ তত ত ৩৯০ ০কপ সত তপতি জন জিও ৬ এল এএলকতস্পজ ০০ জট সাল ৮০ পলিশ সজিঞজ শসা ৯৯১-০৮২-৩৩৬তডশ ১০১২০৩৭৯১০৯ হতল ২৯৪ তন শাহ ভিস ৯৬ ৮৩৯৬ কহ পল, এ জব ন্ট তে জ এ এ পণ টিসি সেতার 

ভারতকৌমুদী 
নন ত্বং মমৈকঃ সহাক্সঃ শত্রব্চাসংখা। ইতি কথং স্থশ্থো ভবামীত্যাহ-_সন্কল্পলেতি। সঙ্বল্লাঃ শব্জন্ 

জেস্তামি পশুংশ্চানেস্তামি ইত্যাদয়ো৷ মনোবৃত্তয় এব পক্ষা বহঝঃ সহায়াঃ তৈবিক্ষেপঃ শত্রণামপসারণং 
যম্মাৎ তৎ সঙ্কল্পপক্ষবিক্ষেপম্, বাহ্ গাণ্ীবাকর্ষণকালে প্রসারিতং মদীয়ং বান্ুযুগলমেব প্রাক্কার- 

তোরণং প্রাচীরদ্বারোপরিবক্রপ্রসীরিতকাষ্টং যন্মিন্ তৎ বান্থপ্রাকীব্রতোরণম্, প্রসারিতবক্রীকৃত- 
বাহ্যোস্তদদাকৃতিশালিত্বাদিতি ভাব:, ভ্য়ো দণ্ডা ধুঃশরযষ্য়: তুণা নিষঙ্গাশ্চ তৈ: সংবাধম্ 

আকীর্ণমিতি ক্রিদগুতুণসংবাধম্, অনেকৈধ্বজৈঃ সন্কুলং ব্যাঞ্ধমিত্যনেকধ্বজসঙ্কুলম্। ইদং 

বিশেষণছয়ত্ত আরোপমন্তরেণাপ্যুভয়ত্র সমানম্। জা গাণ্ডীবগ্জণ এব ক্ষেপণং গুলিকাক্ষেপযন্ত্র 

যন্ত্র তৎ জ্যাক্ষেপণম্, ক্রোধেনৈব কৃতং জরিদগুা দিভিঃ পরিপূর্ণীকুতমিতি ক্রোধক্কতম্, তথ৷ নেমীনাং 
চক্রপ্রাস্তানাং নিনদ: শব্দ এব ছুন্দুভিছু ন্দুভিশব্দো যল্মিন্ তৎ নেমীনিনদছুন্দুভি চ, রখোপস্থম্ ইদং 
রথোপরিতনস্থানমেব, ময় গুপং রক্ষিতং সৎ, তে তব নগরং নগরস্বরূপং ভবিষ্যাতি । অতঃ 

স্বনগরে লোকো যথা স্ুস্থো ভবতি, তথা ত্বমপান্মিন রখোপরিস্থানে স্থস্থো ভবেত্যাশয়ঃ | 

হ্বশরোহয়ং বূপকালক্কার£ ॥৩*---৩১। 

ভারতভাবদীপঃ 

নিধায়েতি শেষঃ। অবজেব্য।মি হেলয়া জেযামি ॥২৯॥ ত্বন্ধ ভয়ং তাজেত্যাহ-_-সঙ্ষল্লেতি 

ত্রিভিঃ। ইদ্দং ময়] গুধং রক্ষিতং রথোপস্থং রথোপব্রিভাগন্তে তব নগরং নগরবন্ক্ষকং 

ভবিষ্ততি; তত্র রথাঙ্গেযু নগরাঙ্গসম্পত্তিমাহ_-সঙ্বল্পপক্ষবিক্ষেপমিতি ॥ সন্ধল্পঃ সম্যক্কল্পনং 

চক্রাক্ষধ্বজকৃবরযুগাদীনামঙ্গানাং দাচেখন সমর্থনং তদের পক্ষয়োধাখীনাং পার্বয়োবিক্ষেপো 
বিস্তারো। যন্ষিন। বাহ্ এব স্বীয়ৌ বাহুতুন্যত্বানান্ধবা! এব 7 প্রাকারঃ পুরপরিধিতিত্তি- 

স্তশ্মিংক্রোরণং পুরদ্ারং যম্মিনি রখিসারথ্যোরপি রথাঙ্গত্ববিবক্ষয়া এতহুক্তম। ব্রিদ্ড১-- 

ঈষ৷ তছুভয়পার্খ্দারুণী চেতি মিলিত ত্রিদণ্ড উচ্যতে, স চ তুণো নিষঙ্গশ্চ তাভ্যাং সংবাধং 

সন্কটং ছুপ্রবেশম। পক্ষে ত্রিদগুং সৈন্যত্রয়ং রখিনাং হস্তিসারদিনাং হয়সার্দিনাং চেতি 

আনি সৈম্তানি তেষাং তুণোপলক্ষিতানি আফুধানি তৈ: সংবাধম্। অনেকধবজসদ্কুলং বছ- 
ধ্যজব্যাধষ অনেকেন অনন্যেন ধ্বজেন বানরেণ ৮ ভয়ঙ্করম্। “একে মুখ্যান্তকেবলা” 

৩১১১১১১১১১১ 

রাজপুত্র! আমি রক্ষা করিতে থাকিলে, এই রথই তোমার পক্ষে তোমার 

রাজধানী হইবে। কারণ, "শক্রদিগকে জয় করিব এবং গরুগুলিকে ফিরাইয়। 
০০ পপি পল পপি তিল তত পো তি পা শী পিশিিসিল পিপি সপ পি পপ পাপা গাল আপস সি. পা পা পপ পি াপাজাপক এ+ ও ৯ শট পপ সপ ৮০ পেজ 

(৩০) সঙ্বক্লয-. বছপ্রাকার.. “হিদতদভা। মানি ,নেবীনিনদছুতি,.. রখোপস্থে_ 
প্র,**রখোপস্থে-_ভা। 



টি মহাভারতে বিরাট- 

অধিষ্টিতো ময়া সংখ্যে রো গাণ্তীবধঙ্গনা | 
অজেয়ঃ শক্রসৈন্যানাং বৈরাটে ! ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥৩২॥ 

উত্তর উবাচ। 

বিভেষি নাহমেতেষাং জানামি ত্বাং স্থিরং যুধি | 

কেশবেনাপি সংগ্রামে সাক্ষাদিন্দড্রেৎ বা সমম্ ॥৩৩॥ 

দন্ত চিন্তয়ন্নেব প ব্রমুহ্যামি কেবলম্ । 
নিশ্চয়ঞ্চাপি ছুর্মেধ। ন গচ্ছামি কথঞ্চন ॥৩৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

অধীতি। হে বৈরাটে ! গাণ্ডীবধন্থনা ময় অধিষ্ঠিতঃ অয়ং রথঃ, সংখ্যে যুদ্ধে শক্রসৈন্তা না- 

অজেয়ঃ | অতএব তে ভয়ং ব্যেতু বিগতং ভবতু ॥৩২। 

বিভেমীতি । ইদানীমহমেতেষাং ফুধি ন বিভেষি | যেন হি ত্বাম্, কেশবেন কৃষ্ণেন, অপি বা 

সাক্ষার্দিন্ত্রেণ, সমং সমানম্, সংগ্রামে স্থিরং জানাখি ॥৩৩॥ 

ইদমিতি। কিন্তু কেবলমেকমূ, ইদং ভবতঃ ক্লীবত্বং চিন্তয়ক্নেব পরিমুহ্থামি | ছুর্মেধা মন্দ- 

বুদ্ধিরহম্, কথঞ্চন কেনাপি প্রকারেণ, নিশ্চয়ং ভবতঃ ক্লীবস্বকীরণনির্ণয়ম্, ন গচ্ছামি ন প্রাপ্রোমি 

চ ॥৩৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

ইতি নানা্থ: ॥৩*॥ জ্যা ধনুর্যোববী সৈব ক্ষেপণানি গোলাসনানি নালিকাখ্যানি যন্মিন্। 
ক্রোধেন পরিজিঘাংসাহেতুনা চিত্তবুত্তিবিশেষেণ নিমিত্রভৃতেন কৃতং পরিষ্কৃতং হুয়মপি ॥৩১। 

ফলিতমাহ--অধিষ্ঠিত ইতি ॥৩২॥ কেশবেন ইন্দ্রেণে বা সমং সার্ধং সংগ্রামে তাং স্থিরং 

আনিব' এই প্রকার আমার যে সকল মনের সঙ্কল্প হইবে, সেই সঙ্কল্পগুলিই আমার 

সহায় হইবে এবং সেই সন্কল্পগুলিই বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দিবে £ আমার প্রসারিত 

বাহ্ছযুগলই প্রাচীরের তোরণ ( গেট ) হইবে ; ধনু বাণ ও যষ্টি__এই ত্রিবিধ দ্ডে 

এবং তৃণসমুহে (রথ ও নগর) পরিপুর্ণ থাকিবে ২ বহুতর ধ্বজে ব্যাপ্ত রহিবে ; ধনু 

গুণই কামান হইবে এবং রথচক্রের শব্দই ছুন্ুভির শব্দরূপে চলিতে থাঁকিবে ? এই 

সমস্তই কাধে করিয়া দিবে ॥৩০--৩১। 

বিরাটনন্দন |! আমি গাণশ্ীবধনু ধারণ করিয়া এই রথের উপরে থাকিলে এ রথ 

শত্রসৈম্তের অজেয় হইবে ; সুতরাং তোমার ভয় দূর হউক” (৩২॥ 
উত্তর বলিলেন--“বীর ! আমি এখন আর ইহাদের যুছ্ধে ভয় করি না। কারণ, 

আমি জানি যে, আপনি যুদ্ধে কৃষ্ণ বা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের তুল্যই অচল ॥৩৩॥ 

আমি কেবল আপনার এই ক্লীবত্বের বিষয় চিন্তা করিয়াই যুঞ্ধ হইতেছি ; 

(৩২) স্বাধিিতঃ-_ প্র, গাণ্তীবধন্ধিনা-_ভা। * 



পর্বশি চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৩৬১ 

এবং যুক্তাঙ্গরূপস্ত লক্ষণৈরুচিতস্ চ। 
কেন কম্মবিপাকেন ক্লীবত্বমিদমাগতম্ ॥51॥ 

মন্যে ত্বাং ক্লীববেষেণ চরন্তং শুলপাণিনমূ | 

গন্ধবরাজ প্রতিমং দেবং বাপি শতক্রতুম্ ৬৬ 
অজ্জুন উবাচ। 

ভ্রাতুনিয়োগাজ্জেক্তস্য সংবশ্সরমিদং ব্রতম। 
চরাম ব্রহ্ম বে সতাষেতদ্ব্রবীম তে ॥৩৭॥ 

নান্যি ক্রীবো মহাবাহো ] পরবান্ ধম্মলংযতঃ। 

সম তব্রতনু্তীং ২ বিদ্ধি মাং তং নুসানিন। । 1৩৮] 
১০১-০৮০৩৮৩৬৮১০০৩৪০০২ ১১১০) ৭ ৪১৩৯৮০৩০১০০ 228 

ভারএকৌমুদী 

এবমিতি । এবখিখং যুক্তানি পুরুষযোগ্যাশি অঙ্গানি পঞ্চ যস্য তন্ড, পক্ষণৈঃ পুরুষচিচছৈ: 

উচিতন্ত যুকুম্ত চ তব, ইদং ক্লীবত্বমূ, কেন কম্মবিপাকেনাগ তম্ ৮৩৫) 
মন্য ইতি | গন্ধব্বরীজপ্রতমং ভবাম, ক্ীববেষেণ চরস্থৎ শুলপাণিনৎ শিবম্, দেন শতক্রতুমিন্ত্রং 

বাপি মন্তে। শুলেন পণতে বাবহর ভীতি শলপাণী ৪৩৬ 

ভ্রাতুব্িতি। জোক ভ্রাতৃযু ধিষ্টিরন্ত, নিয়োগাৎ অজ্ঞাতবাসকালে ত্রদ্ষচখ্যং কুকু হত্যাদেশা, 
বরং য।বৎ, ইং ব্রহ্ষচর্নাং ব্রতং চরামি; এতকে সতাং ব্রবীমি 0৩৭৪ 

নেত্তি। হো মহাবাহো । অহ" বতঃ ক্লীবো নান্মি  কিছ্ পরবান্ জোঠভ্রাতুরধীনঃ, ধশ্মেণ 

টিসি সংযতো খছ্ধ*51 কিন্ধ ভে নুপাশ্থ্প 1 হপাশাং তব মাম, সমাঞ্ুব্রতং তৎ- 

প্রতিজ্ঞায়া উত্তীর্ণ, বিদ্ধি জানাহি 1৩০] 
০৬০পএরা+-পর+৯ *._-- ২০০ ৬ ১/ 4১. তর ০ তত ১০ পক ৮77 2 ০০ এ তপসপ | পি আ 

কিন্তু অল্পবুদ্ধি বলিয়া কোন, প্রকারেই হহার কারণ নিশ্চয় করিতে পারিতেছি 

না ॥৩৪।॥ 

আপনার এই জাতীর অঙ্গ ও রূপ পুরুষেরই যোগ্য এবং আপনি পুরুযোচিত 

সমস্ত লক্ষণযুক্ত ; তথাপি কোন কর্মের ফলে আপনার এই ক্লীবহ আসিল ?/৩৫॥ 

আপনার আকুতি গন্ধবরাজের তুল্য : সুতরাং ক্লীববেষে বিচরণকারী মহাদেব 

বা ইন্দ্র বলিয়াই আপনাকে আমি মনে করি” ॥৩৬। 

অজ্ছুন বলিলেন--“রাজপুত্র ! আমি তোমার নিকট হহা৷ সত্য বলিতেছি যে, 

আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশেই এক বৎসর যাবৎ এই ব্রঙ্গচর্যব্রত আচরণ 

করিতেছি ॥৩৭॥ 

কিন্তু মহাবাছু! আমি বাস্তবিক নপুংসক নহি 5 তবে পরাধীন ও ধন্্মপাশে 

(৩৫)-* লক্ষণৈঃ স্থচিতশ্ত চ--বা ব রা ম,*** ক্লেব্য হ্বামিদমাগতম- ভা 11৩৮) ধশ্সংযুতঃ 

-প্রবাবরাম। 

বিরাট-৪৬ (১২) ॥ 

জরা জা পাও ০: 



৩৬২ মহাভারতে বিরাট- 

উত্তর উবাচ । 

পরমোহনুগ্রহো মেহগ্য যশ প্রতর্কো ন মে বৃথা। 

নহীদৃশাঃ ব্লীবরূপা ভবন্তীতি নরোতমাঃ ॥৩৯॥ 
সহায়বান্ রণে চান্ি যুধ্যেরমমরৈরপি | 
সাধ্বসং তু প্রনষ্টং মে কিং করোমি ব্রবীহি মাম্ ॥৪০॥ 
তাহং তে সংগ্রহীষ্যামি হয়ান্ শব্রুন্ প্রযাস্যতঃ | 

শিক্ষিতো হান্ি সারথ্যে তীর্ঘতঃ পুরুষোত্তমাশ্ড ॥৪১।॥ 

ভারতকোৌমুদী 
পরম ইতি। অগ্য ত্বয়া মে পরমোহম্থগ্রহঃ কৃত: $ যত, ঈদ্দশা নরোত্তমাঃ ্লীবরূপা নহি ভবস্তি, 

ইতি মে প্রতর্কোহনুমানং বুথ| ন কৃতঃ, শ্বপরিচয়দানাৎ ॥৩৯। 

সহায়েতি। ইদানীঞ্চাহং রণে ভৰবতৈব সহায়বানশ্মি। অতএবাহমধুনা অমরৈঃ সহাঁপি 
যুধ্যেয়ম। তন্মে সাধবসং ভয়ং প্রনষ্টম্, ইদানীং কিং করোমি, তন্সাং ব্রবীতি বহি ॥95॥ 

অহমিতি। অহম্, শত্রন্ প্রযাস্তততস্তে হয়ানস্বান্ সংগ্রহীষ্যামি । হি যন্মা্দহম্, পুরুযোত্তমাৎ 
তীর্থতঃ কম্মাচ্চিৎ গুরোঃ, সারথ্যে শিক্ষিত: অম্মি ॥৪ ১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

জানামি ॥৩৩--৩৪॥ যুক্তাঙ্গরূপশ্ত যুক্তানি সমীচীনান্তঙ্গানি যুদ্ধাঙ্গানি শস্তান্ত্রনৈপুণ্যাদীনি 
রূপমাক্কৃতিশ্চ যশ্য লক্ষণৈঃ পঞ্চরক্রত্বাদিভিঃ ॥৩৫-__৩৭॥ পরবান্ নাথবান্ উত্তীর্ণমাপন্ত্য ইতি 
শেষঃ ॥৩৮--৪*॥ শক্ররথারুজান্ শক্ররথভঞ্জকান্, মুলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ। তীর্ঘতে! 

আবদ্ধ ছিলাম । তার পর, এখন আমার সে ত্রহ্মচ্য্যব্রত সমাপ্ত হইয়াছে এবং আমি 
সে প্রতিজ্ঞা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছি ; রাজপুত্র ! ইহা তুমি জানিয়া রাখ” ॥$৮। 

উত্তর বলিলেন_-“আজ আপনি আমার উপরে গুরুতর অনুগ্রহ করিলেন! 
যে হেতু, “এইরূপ পুরুষশ্রেষ্টের৷ নপুংসক হন না” এই জাতীয় আমার অনুমানকে 
আপনি মিথ্যা করেন নাই ॥৩৯॥ 

এখন আমি যুদ্ধে সহায়শালী হইলাম ; সুতরাং বর্তমীন সময়ে আমি দেব- 

গণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে পারি এবং আমার সে ভয়ও গিয়াছে ;ঃ অতএব এখন 

আমি কি করিব, তাহা আমাকে বলুন ॥৪০॥ 

আপনি শত্রুদের অভিমুখে যাইবেন, এই অবস্থায় আমি আপনার অশ্ব 

(৩৯)--*ভবিষ্তস্তি নরোত্তমাঃ--প্র,ভবন্তি তু নরোতম ।--বাব রা ম। (৪*)**সাধ্বসং 

সন্প্রনষ্টং মে- প্র,*'সাধবসং হি-_বা ব রা ম১***ব্রবীহি মে_ প্র বাবরাম। (৪১)**"হয়ান্ 

শক্ররথারুজঃ- প্রু,'..হয়ান্ শক্ররথারুজান-_ব। ব রা ম,***তীর্ঘতঃ পুরুষর্ধভ 1-_প্র বাব র'ম। 
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দারুকো বাস্থদেবস্য ষথা শক্রুস্ত মাতলিঃ | 
তথা মাং বিদ্ধি সারথ্যে শিক্ষিতং নরপুজগব ! ॥৪২। 
যস্থ যাতে ন পশ্যন্তি ভূমৌ ক্ষিপ্তং পদং পদম্। 
দক্ষিণাং যো ধুরং যুক্তঃ হৃগ্রীবসদূশে হয়ঃ ॥৪৩। 
যোহয়ং ধূরং ধুরধ্যবরে। বামাং বহতি শোভনঃ। 
তং মন্যে মেঘপুষ্পস্ত জবেন সদৃশং হয়ম্ ॥৪৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
দারুক ইতি। হে নরপুঙ্গব! বাস্থদেবশ্য রুষ্স্ত যথা দারুক:, শক্রন্ত ইন্দ্রন্ত চ যথা! মাতপিঃ) 

তথ। মাং সারথ্যে কন্মণি শিক্ষিতং বিছ্ধি জানীহি ॥৪২॥ 

তশ্ত রথন্তাগ্রতো দ্বো তদগ্রতশ্চ দোবিতি চত্বারোহস্বাঃ । কৃষ্ণরথন্াপি তখৈব চত্বারোহশ্বাঃ) 

তেধাং নামানি চ স্থগ্রীবঃ, মেঘপুষ্পঃ, শৈব্যঃ, বলাহুকশ্চেতি। তেধাং সামোন চতুভি: শ্োকৈঃ 

্বাস্বান্ প্রশংসন্ প্রথমং সন্মুখব ত্তিনোরশ্বয়োর্দক্ষিণপার্থববত্তিনমস্্ং গ্রশংসতি-যলগেতি | যন্ত্র, অশ্বস্য, 
যাতে গমনে, ভুঁমৌ ক্ষিপ্তং পদং পদং প্রত্যেকং চরণং ন পত্যস্তি দ্রুতত্থাক্লোকা দু ন শরু,বস্তি । 
যশ্চাশ্বঃ, দক্ষিপাং সম্মুখভাগে দক্ষিণপার্খববন্তিনীম, ধুরং ভারং বহতীতি শেষঃ, যুক্ষো৷ এতদ্রথে বন্ধ:, 

মোহয়ং হয়ঃ অশ্ব: সুগ্রীবন্য তদাখ্যন্ত কৃষণশ্বস্য সদৃশ: ॥৪৩। 
য ইতি। ধুর্্যবরো ভার বাহিশ্রেষ্ট: শোভনশ্চ যোহয়মঞ্থঃ, বামাং সম্মুখবামপার্বত্তিনীম্, ধূরং 

ভারং বহাত, তং হয়মশ্বমূ, জবেন বেগেন, মেঘপুষ্পন্ত তদাখ্ন কৃষ্ণা শ্বল্গ সদৃশং মন্তে 88৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

গুরুতঃ ॥৪১--৪২% যাতে গমনে পদং পদং সর্বমপি পদং ভূমৌ ক্ষিপ্তং তত উদ্গৃহীতং 
বান পশ্ঠস্তি বেগবত্বাৎ, স্থগ্রীব-মেঘপুষ্প-শৈব্য-বঙগাহকা ভগবতোহশ্বান্তৎসাম্যমেধাং বাহানা- 

ধারণ করিব। কারণ, আমি কোন নরশ্রেষ্ঠ গুরুর নিকটে সারথ্য শিক্ষ। 
করিয়াছি ॥৪১॥ | 

নরশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণের যেমন দারুক এবং ইন্দ্রের যেমন মাতলি, আমাকেও সেই- 
রূপই সারথ্যকার্যে শিক্ষিত বলিয়। মনে করুন ॥৪২॥ 

গমনের সময়ে যাহার ভূতলনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক চরণ কেহই দেখিতে পায় না এবং 
যে-_সন্মুখভাগের দক্ষিণপাশ্থের ভার বহন করিয়া থাকে, রথসংযুক্ত এ অশ্বটা 
কৃষ্ণের “ুগ্রীব-নামক অশ্বেরই তুল্য ॥৪৩॥ 

ভারবাহিশ্রেষ্ঠ ও ুন্দর এই যে অশ্বট। সম্মুখের বামদিকের ভার বহন করিতেছে, 
এই অশ্থটাকে বেগে কৃষ্ণের “মেৎপুষ্প'-নামক অশ্বের তুল্য বলিয়া মনে করি 8884 

(৪৩).--ভূমৌ প্রাপ্চম্_প্র। 



৩৬৪ মহাভারতে বিরাট 

যোহয়ং কাঞ্চনসন্নাহঃ পাঞ্জিং বহতি শোভন? | 

সমং শৈব্যস্য তং মন্যে জবেন বলবভরম্ ॥8৫॥ 

যোহয়ং বহতি পাঞ্িং তু দক্ষিণামভিতঃ স্থিতঃ | 

বলাহকাদপি মতঃ স জবে বীধ্যবভরঃ ॥৪৬॥ 
ত্বামেবায়ং রথো বোঢ়)ং সংগ্রামেহহতি ধমিনন্। 

'তবঞ্চেমং রথমাস্থায় যোদ্ধ,মঙ্ছো মতো! মম ॥৪৭| 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততে। নিষ্মুচ্য বান্থভ্যাং বলয়ানি স বীর্য্যবান্। 
চিত্রে কাঞ্চনসন্নাহে প্রত্যমুঞ্চভলে শুভে 0৪৮৪ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। কাঞ্চসশ্তেমে ইতি কাঞ্চনাঃ স্বর্ণময়াঃ সন্নাহ! যুদ্ধসঙ্জ। যস্ত সঃ, শোভনশ্চ, যোহয়মশ্বঃ, 

পািৎ পশ্চান্তাগং পশ্চান্তাগীয়বামপার্্বভারমিত্যর্থঃ, বহতি, তমেনমস্তরম, শৈবান্ত তদীখাশ্য রুষলশ্বস্ত, 

সমম্ আরুত্যা তুল্যম্, জবেন তু বলবন্তরং মন্থে ॥8৫॥ 

যইতি। দক্ষিণাং পাঞ্চিং পশ্চান্তাগীয়দক্ষিণপার্খম, অভিতঃ স্থিতঃ, তত্র বি্যমানঃ, যোহয়মস্্ঃ 

ভারং বহতি, সোহয়মশ্বঃ, জবে বেগে, বলাহকাৎ তদাখাৎ কুষ্বাশ্বাদপি বীর্ধযবত্তরে] যে মতঃ। 

দক্ষিণামিতি “তসোভয়াভিপরিসর্ব্বৈ) ইত্যনেন দ্বিতীয়া ॥৪৬। 

ত্বামিতি। অয়ং রথঃ ধন্বিনং ত্বামেব সংগ্রামে বোঢুমর্তি ? ত্ঞ্চ, ইমমেব রথম্ আস্মায় 
আরুহা যোদ্ধ,যর্ঃ মম মত: । উভয় উভয়ন্ যোগ্য ইত্যাশয়১ ॥৪ ৭ 

তত ইতি। ততঃ বীধ্যবান্ সঃ অজ্জুনঃ বাহুভাং বাহুদ্য়াৎ, বলয়ানি ধন্ুজযাঘর্ষণ- 

স্বর্ণসজ্জায় সজ্জিত ও সুন্দর এই যে অশ্বট। পশ্চান্ভাগের বামদিকের ভার বহন 

করিতেছে, এই অশ্বটাকে আকৃতিতে কৃষ্ণের “শৈব্য-নামক অশ্বের তুল্য এবং বেগে 

তাহা অপেক্ষাও প্রধান বলিয়া মনে করি ॥৪৫॥ 

আর, পশ্চাঙ্তাগের দক্ষিণপার্খে অবস্থিত এট যে অশ্বটা রথের ভার বহন 

করিতেছে, এই অশ্বটাকে বেগে কৃষ্ণের “বলাহক'নামক অশ্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 

বলিয়া আমি মনে করি ॥৪৩1 

অতএব আমি ধারণা করি যে, এই রথখানা ধনুর্ধারী-অবস্থায় আপনাকেই যুদ্ধে 
বহন করিবার যোগ্য ; আবার আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধ করিবার 
যোগ্য ॥৭৭॥ 

(৪8)-..সমং শৈব্যস্ত মন্তেহহম্_- প্র, বামং সৈল্তশ্ত মন্যে তম_-ভা। (৪৬)..বহতি তে 

প্র বা বরা ম,'"'দক্ষিণামপি চোগ্তঃ-- প্র, ***দক্ষিণামঞ্চিতোগ্যতঃ-_ভা,***জবেন বলবন্তরঃ 

__ভা। (৪৭)-..তঞ্চ মে-_-ভা। (৪৮)-.-চিত্রে দুন্দুভিসঙ্নাদে- প্র ভা,...প্রত্যমু্তদ। শুভে-_বা 
বরাম। রর 
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কৃষ্ণান্ ভঙ্গীমতঃ কেশান্ শ্বেতেনোদ্প্রখ্য বাসা । 
অথাসৌ প্রা্থুখো ভূত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ | 
অভিদধ্যে। মহাবাহুঃ সর্বধান্ত্রাণি রথোন্তমে ॥৪৯॥. 

উচুশ্চ পার্থ, সর্লাণি প্রাগ্ুলীনি নৃপাত্মজম্। 
মানি স্ম মহাবাহে ! কিন্করাণীক্দ্রনন্দন ! ॥৫০।॥ 
প্রণিপন্তয কুতঃ পার্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা | 

টি মানসানীহ ভবতেতাভ্যভাষত 1৫১ 

'ারতাকৌমুদী 
চিহ্তাবরণায় পরিহিতপূর্বাণি শঙখখবলয়ানি, নিন্মুচা বিহায়, চিজ্সে "আম্চধো, কাঞ্চনসন্নাহে 

স্ব্ণসজ্জিতে শুভে চ, তলে জ্যাথাতবারণদ্বয়ন, প্র তামুধ্চৎ বাহ্বো: পরিহিতবান্ ॥৭৮। 

কষ্ণানিতি। অথ অসৌ মহাবান্থরজ্জুনঃ শ্বেতেন বাসসা, কষান্ রুষ্ঃবর্ণান্, ভঙ্গীমতো 
বক্রাংস্চ কেশান্, উদ্গ্রথ্য উপরি বন্ধা, প্রাঙুখো ভূত্বা, শুচিঃ বিষস্মরণেন পবিত্র, প্রয়ত" 

মানসঃ সংযতচিত্রশ্চ সন্, অস্ত্রাণ!ং দেবতারূপত্থাদিতি ভাব:, তশম্মিন এঘোতম এব, সর্বাস্তাণি, 
অভিদধ্যো সম্মার । যপাদোহয়ং শ্লোক ॥৪১। 

উচুরিতি। সর্বাণি অস্ত্রাণি প্র।ললীনি সন্ভি, নৃপাত্বজং পাথমঞ্জ্রনম্, উচুশ্চ । কিম চরিত্যাহ 

--ইম়ানীতি । হে মহাবাহো ! উন্দ্রনন্দন ! কি্করাণি দাসভুতাশি বয়ম ইমানি। ম্মেতি 

পাদপূরণে, আর্ষো বিসর্গলোপো কা ॥৫5॥ 

ভারন্ন্রাবদীপঃ 
মুকম্ ॥9৩--৪৪॥ পা পুরঃস্যিতয়োরশ্বয়োঃ  পুঈভাগং পাশ্চাতাং যুগমিতি যাবৎ । 

“পাঞ্চিঃ শ্যাছুন্সদস্তিয়াম । স্তিয়াং ছয়োঃ সৈন্যপৃষ্ঠে ইতি মেধিনী 1৪1--8৭॥ পর্গযমুঞ্চতদা 

শুভে ইতি পাঠে তু কুগুলে ইতি শেষ; ॥৭৮॥ ভঙ্গামতঃ কৌটিলাবতঃ, অভিদধো শ্বত- 

বৈশম্পাযন বলিলেন-_তাহার পর বলগবান অঞ্জন বান্যুগল হইতে শঙ্খবলয় 

সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেই স্থানে বিচিত্র, স্বর্ণসজ্জায় সজ্জি ও সুন্দর দুইটা 

জ্যাঘাতবারণ (চামড়ার ঠসি) ধারণ করিলেন ॥৪৮। 
তাহার পর মহাবাহু অজ্জুন শ্বেতবর্ণ বন্ধদ্ধারা কৃষ্ণবর্ণ ও বল কেশঞচলিকে উপরে 

বন্ধন করিয়া, পূর্ববমুখ হইয়া, পবিত্র ও সংযতচিন্তে সেই উত্তম রথেই সমস্ত অস্্রকে 

স্মরণ করিলেন ৪৪৯ 

তখন সকল অন্ত্র্ট কৃত্তাঞ্চলি হইয়া রাজপুত্র অক্ফুনকে বলিল__“নহাবাহু 

ইঞ্্রনন্দন ! এই যে আমরা দাসেরা রহিয়াছি” 0৫০। 
(৪৯1-.তত উদগ্রখ্য বাসসা_ প্র, হ্িতীষাপ্ধং ভা নাস্তি । (২০)--ইমে স্ব পরমোদারাঃ 
কিন্করাঃ পাওুনন্দন 1-- প্র বাবরাম | (৫১) গ্রণিপিতা তু তান্ পার্থ: তভবন্কিত্যভ্যনাবত 

» প্রণিপতা চ পার্থভ্ঞান্--বী ৰা ম। 

সপ নিপল ৯, 



৩৬৬ মহাভারতে বিবাট- 

প্রতিগৃহ্হ ততোহস্ত্রাণি প্রহ্ু্টবদনোহভবশু | 
অধিজ্যং তরস' কৃত্বা গাণ্তীবং ব্যাক্ষিপদ্ধনুঃ ॥৫২। 
তস্থ ব্যাক্ষিপ্যমাণস্ ধনুষোহভুম্মহাস্বনঃ | 
যথ! শৈলম্ত মহতঃ শৈলেনৈবাভিজত্ত্,ষঃ ॥৫৩1 
সনির্ধাতাভ বদি বায়ু্ববৌ ভূশম্। 
ভ্রান্তদ্বিজং খং তদাসীৎ প্রকম্পিতমহাদ্রুমম্ ॥৫৪॥ 

কলঞিতকজজডজকগতক কক ৩৩০ জজ কিজঞতকজ তর ওখিক ওত ০৬ এড এ গুকঞগাজতজ জগত ককজালাবখ জলজ ত রত রাজি তক গকল ৭ গ৮৬জ জগ ৫ ক গাও ৪ ও ও চি জি পনি পি পাত জীপ পিজা চা পাত জাগা জজ জরে জস্পজেউবি কাজ জপাপাজ সারার রা গ্রজাতরি শা উদ ক্ীজ গত শগ্জীপ তক 

প্রেতি। ততঃ পার্থ: অন্ত্রাণি প্রণিপত্য, পাণিনা সমালভ্য আদরণার্থং স্পৃষ্বী চ, ইহ 

ইদানীং যৃয়ং সর্ববাণি, মানসানি মনোবর্তানি শ্থতিং প্রাপ্তানীত্যর্ঘ: ভবত ইত্যভ্যভাষত। 
অনয়োর্বচনয়োরনায়াসম্মরণ এব তাৎপর্ধ্যমূ, ন পুনরুক্িপ্রত্যুক্তযোরিতি ধ্যেয়ম্ /৫১। 

প্রতীতি। ততঃ পার্থ: অস্ত্রাণি প্রতিগৃহ প্রহষ্টবদনঃ অভবৎ। পরঞ্চ গাণ্ীবং ধন্ঃ, 

অধিজ্যম্ আরোপিতগুণং কৃত্বা, তরসা বলেন, ব্যাক্ষিপৎ তশ্ত গুণম্ আকৃষ্ক মুক্তবান্ টক্কারং 
কূতবানিতার্থঃ ॥৫২। 

তশ্যেতি। শৈলেনৈব অভিজন্রষঃ অভিহতন্তয কর্শণি কন্স্থরার্মঃ, মহতঃ শৈলন্য যথা, 

তথা ব্যাক্ষিপামাণশ্য তশ্য ধন্ুষঃ, মহাম্বনঃ অভূৎ্ণ ॥৫৩॥ 

সেতি। নির্থতো বাতাহতবাতপাত:। তথা চ তিথিতত্বে গর্গঃ__“যদস্তরীক্ষে 

ভারতভাবদীপঃ 
বান্ ॥৪৯--৫*॥ মানসানি প্রয়োজনকালে শ্তিগোচরাপি ॥৫১॥ গ্রতিগৃহা অন্ুকৃলানি 
কৃত্বা ব্যাক্ষিপৎ টনৎকারিতবান্ ॥€২॥। অবজদ্বতঃ অবহন্মানম্ত, অভিনিত্বত ইতি 

পাঠাস্তরম্ ॥৫৩॥ ভূভিৎ ভূবিদারকঃ, প্রচকাশিরে প্রকাশবত্যোহভূবন্ ভ্রাস্তা ইতশ্চলিতা 

ধবজ। যন্মিন। এতেন পরসৈস্তবাহেযু শব্জান্রাসাছুৎপথগামিত্বং ব্যজ্যতে । প্রকম্পিতমহাদ্রম- 

মিত্যনেন ভূমিকম্পো ব্যজ্যতে ॥৫৪-_ ৬৩ 

ইতি ্ ীযহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীযে ভারতত বদীপে চসথারিংশোহধ্যা় ॥৪*) 
হি 5 গা পিশাচ পিপিপি জর পালা কাপ 

তৎপরে অঙ্ছুন সেই অন্ত্রগুলিকে প্রণাম ও হ্তদ্ার৷ স্পর্শ করিয়া বলিলেন__ 
“আপনারা এখন আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকুন” ॥৫১॥ 

তদনস্তর অর্জুন সেই অস্ত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়া প্রফুল্পবদন হইলেন এবং গাণ্তীব- 
ধুতে গুণারোপণ করিয়া বলপূর্ববক টক্কারধবনি করিলেন ॥৫২॥ 

তখন পর্রতকর্তক আহত অপর মহাপর্বতের যেমন গুরুতর শব্দ হয়, সেইরূপ 

সেই ধনুর আকর্ষণমাত্রে গুরুতর শব্দ হইল ॥৫৩ 
কা 

(৫২)"--প্রাক্ষিপন্বনঃ--ভা । (৫৩) তন্ত বিক্ষিপ্যমাণন্ত--বা ব রা ম ভা১**শৈলেনৈবাব- 
জদ়্তঃ-_বাবরাম। (৫৪) পূর্বাঞ্ধীৎ পরম্ পপাত মহতী চোক্ক! দশে ন ম্ম চকাশতে' 

ইত্যপ্তমধিকম্। “্রান্তধ্বজং খম__+ প্র বাবরাম। 



পর্ধবণি চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৬৭ 

তং শব্দং কুরবোহজানন্ বিস্ফোটমশনেরিব | 
যদর্ছুনে ধনুঃশ্রেষ্ঠং বাহুভ্যামাক্ষিপদ্ধমুঃ ॥৫৫॥ 

উত্তর উবাচ। 

একস্তং পাণুবশ্রেষ্ঠ ! বহুনেতান্ মহারথান্। 
কথং জেষ্যসি সংগ্রামে সর্বশস্ত্রান্রপারগান্ ॥৫৬। 

অসহায়োহসি কৌসন্তভেয় ! সসহায়াশ্চ কৌরবাঃ! 
উবাচ পার্থো মা! ভৈষীঃ প্রহস্য স্বনবত্রদা ॥৫৭। 

ভারতকৌমুদী 
বলবান্ মারুতো। মরুতাহতঃ | পতত্যধঃ স নির্ধাতে৷ জায়তে বাধুসন্ভবঃ ॥” অত্র তু তচ্ছন্দতুলযঃ 

শব্ো লক্ষ্যতে । তদা ভূমিং সনির্থাতা নির্ধাতশব্তুল্যশবসহিতা অভবৎ, দিক্ষু বামুর্ভ'শং 

ববৌ, অতএব খমাকাশম, স্রাস্তা ঘৃণিত দ্বিজাং পক্ষিণো যশ্মিন্ তত, প্রকম্পিতা মহাদ্রমা যশ্মিন্ 
তত্তাদৃশঞ্চ আসীৎ ॥৫৪॥ ্ 

তমিতি। অজ্জুনে! বাহুভ্যাং যত ধন্রষাং শ্রেষ্ঠং ধন্ুর্গাত্ীবম্, আক্ষিপৎ তদ্গুণমাকদ্ত 

মুকবান্, কুরবঃ অশনের্বজন্ত, বিন্ফোটং শব্দমিব, তং তজ্জনিতং শব্ম্, অজানন্ অশঙন্ ॥৫৫। 

এক ইতি। হে পাগবশ্রেষ্ঠ! একক্বম,। সংগ্রামে, বন্ুন্ সর্বশস্ত্রান্্পারগান্ এতান্ 

মহারথান্ কথং জেষ্যসি। শল্ততে হিংশ্যতে অনেনেতি শন্ত্রং সঙ্গিহিতহিংসাসাধনং খঙগাদি, 

অন্যতে ক্ষিপ্যতে যত্তৃৎ অস্ত্রং দুরস্থহিংসাসাধনং বাণাদি ॥৫৬ 

অসেতি। হে কোস্তেয়! ত্বম্ অসহায়োহসি, পার্থ্বরক্ষকাদেরপাভাবাৎ। কোৌরবাশ্চ 
সসহায়াঃ, পার্খবরক্ষকাদিসত্বৎ। তা পার্থোইজ্ছুনঃ, নব সশব্ং প্রস্থ উবাচ। কিমু- 

বাচেত্যাহ__হে উত্তর! ত্বং মা ভৈষীঃ ॥৫৭। 

তখন ভূতলে নির্থাতশবের তুল্য শব্দ হইল, সকল দিকেই অত্যন্ত বায়ু বিতে 
লাগিল, আর আকাশে পক্ষিগণ ঘুরিতে থাকিল এবং বিশাল বৃক্ষ সকল কাপিতে 

লাগিল ॥৫৪)॥ 

অর্জন বাহুযুগলদ্বারা ধনুর শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধনু যে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, 
তাহাতে কৌরবেরাও বজ্র শবের ন্যায় শব্দ শুনিলেন ॥৫৫1 

তখন উত্তর বলিলেন-_“পাণগুবশ্রেষ্ঠ ! আপনি একাকী কি করিয়া এই বহুত 

সর্ব্বশস্্াস্্রপারদর্শা মহারথদিগকে যুদ্ধে জয় করিবেন 1 ॥৫৬। 

এবং কুস্তীনন্দন ! আপনি নিঃসহায়, আর কৌরবেরা সহায়সম্পন্ন।” তখন 

অর্জুন সশব্দে হাস্ত করিয়া বলিলেন-_-“ভয় করিও না ॥৫৭॥ 

(৫৫)... বাহুভ্যামাক্ষিপত্রথে--প্র বা বরাম। (৫৭) পূর্বাঞ্ধাৎ পরম্ “অতএব মহাবাছে। ! 

তীতস্তি্।মি তেহগ্রতঃ' ইত্যার্ং পূর্বং ভয়নাশোকেরধিকম- প্র বাবরাম। 



৩৬৮ মহাভারতে বিরাট- 

যুধ্যমানহ্থয যে বার! গন্ধ? হ্বমহাবলৈঃ | 
সহায়ে!৷ ঘোধধাত্রায়াং কন্তাদাসীহ সথা মম ॥৫৮॥ 
তথা প্রতিভয়ে তম্মিন দেবদানবসন্কুলে । 

থাগুবে যুধ্যমানন্য কস্তদাগাহ সহায়তাম্ ॥২৯। 
নিবাতকবচৈঃ সার্ধং পৌলোমৈশ্চ মহাবলৈঃ | 
যুধ্যতো দেবরাজার্ঘে কঃ সহায়ন্তদাভব ॥৬০॥ 
স্য়ংবরে চ পাঞ্চাল্য। রাজভিঃ সহ সংযুগে । 

যুধ্যতো .বনুভিস্তাত ! কঃ সহায়স্তদাভব 1৬১1 

উপজীব্য গুরুং ড্রোণং শত্রু বৈশ্রবণং যমম। 

বরুণং পাবকর্চেব কৃপং কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্ ॥৬২॥ 

ভারহকৌমুদী 

ভয়্াভাবং সমর্থক়িতুং দষ্টাম্তানাহ চতুভিঃ। যুধ্যেতি। হে বীর! তদা ঘোষযাত্রায়াং 

স্থমহাবলৈগর্ধবৈঃ সহ যুধ্যমানস্য মে কঃ সহায়ঃ, মম কে! বা সথা স্হচ্চাসীৎ। বনপর্বণ্যয়ং 

বৃত্তাস্তঃ ॥৫৮॥ 

তথেতি। তথা, তদা, তশ্মিন্, প্রতিভয়ে ভয়ঙ্করে, দেবদানবৈঃ সম্কুলে ব্যাপ্ধে, খাগুবে 

বনে, যুধ্যমানস্ত মে, কঃ সহায়তামগাৎ প্রাপ্তবান্। আদিপর্বণায়ং 'বৃত্তাস্তঃ ॥৫৯। 

নিবাতেতি। তদ] দেবরাজার্থে, মহবলৈনিবাতকবচৈ পৌলোমৈশ্চান্ুরৈঃ সার্ধম, যুধ্যতো 
যুধ্যমানন্তা মে কঃ সহায়োহভবৎ । বনপর্বণায়ৎ বৃত্তীস্তঃ ॥৬০। 

স্বয়মিতি। হে তাত। বত্ম! তদা পাঞ্চালাঃ শ্বয়ংবরে চ, বুভিঃ রাজভিঃ সহ, 

যুগে যুদ্ধে, যুধ্যতো যুধামানন্য মে কঃ সহায়োহভব্। অয়মপ্যাধিপর্ববৃত্তান্তঃ ॥৬১। 
উপেতি। গুরুমন্ত্রশিক্ষকমিতি সর্বত্র সম্বন্ধনীয়ম। প্রোণন্, শক্রমিজ্ম,। কৈশ্রবণং 

কুবেরস্ত যমম্ বরুণম্, পাবকমম, ফ্পম, মাধবং কৃষ্ণ, পিনাকপাণিনং শিব্্চ, উপজীবা 

বীর! আমি যখন ঘোষযাত্রায় অতিমহাবল গন্ধবর্বদের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলাম, তখন আমার কে সহায়, কে-ই বা বন্ধু ছিল ?॥৫৮॥ 

খাগুবদাহের সময়ে দেবদানবব্যাপ্ত সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আমি যখন যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলাম, তখন আমার কে সহায় হইয়াছিল ? ॥৫৯॥ 

দেবরাজের জন্য মহাবল নিবাচকবচ ও পৌলোম অস্থরগণের সহিত যখন যুদ্ধ 

করিয়াছিলাম, তখন আমার কে সহায় হইয়াছিল ? ॥৬-। 
বস! দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের যুদ্ধে ব্ৃুতর রাজার সহিত যখন যুদ্ধ করিয়া- 

ছিলাম, তখন আমার কে সহায় হইয়াছিল ? ॥৬১॥ 

সহান্নতা--তা। | 



পর্বধণি একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ং | ৩৬৯ 

পিনাকপাণিনঞ্চেব কথখমেতান্ ন যোধয়ে। 
রথং বাহয় মে শীত্রং ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬৩॥ (যুগ্মকম্) 

ইতি শ্ীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে উত্তরস্যাভয় প্রদানং নাম চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥:॥ * 

8৯২7 

একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 
ভি: 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
উত্তরং সারথিং কৃত্বা শমীং কৃত্থা প্রদক্ষিণমূ্। 

আয়ুধং সর্ন্বমাদায় প্রযযৌ পাগুবর্ষতঃ ॥১॥ 
ধ্বজং সিংহং বথান্তম্মাদপনীয় মহারথঃ। 

প্রণিধায় শমীমুলে প্রায়াছুন্তরসারথিঃ ॥২। 

ভারতকৌমুদী 
আশ্রিত্য সংশ্বত্যেত্যর্থ:, এতান্ কৌরবান্ কথং ন যোধয়ে এভিঃ সহ যোদ্ধ,ং নার্হামি। অতএব 

শীগ্রং মে রথং বাহয় চালয়। তে তব, মাঁনসো জরঃ ভয়নিবন্ধনঃ সম্তাপঃ, বোতু অপগচ্ছতু । 

অভ্রাপি পিণাঁকং নাম ধন্গ: পণতে ব্যবহরতীতি পিনাকপাণী, পণধাতোগ্র হাদিত্বাধিন ॥৬২--৬৩॥ 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচাধা-মহাকবি পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রা চাধ্যবির চিতায়াং 

মহা'ভারতটাকায়াং 'ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং বিরাটপর্ধাণি গোহরণে 

চত্বারিংশোহ্ধযায়ঃ ॥*। 

ূ শপ ও 2 

উত্তরমিতি | পাগুবর্ষভঃ অঞ্ছুনঃ, সর্ববমামুধম্ অন্ত্রমাদায়, উত্তরং সারখিং কৃত, শমীং বৃক্ষ 

প্রদক্ষিণৎ কৃত্ধা গ্রযযো ॥১। 

অতএব গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কপ, কৃষ্ণ এবং শিবের আশ্রয় 

লইয়া আমি ইহাদের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে পারিব না?; ম্থৃতরাং তুমি সত্বর 
আমার রথ চালাও এবং তোমার মনের সন্তাপ দূর হউক” ॥৬২--৬৩ 

-8%27 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর অঙ্ঞুন সমস্ত অস্ত্র লইয়া, উত্তরকে সারথি 

করিয়া এবং শমীবুক্ষটাকে প্রদক্ষিণ করিয়! প্রস্থান করিলেন ॥১৪ 

* “-"চতুশ্ত্বারিংশোহধ্যায়ঠ প্র) তি পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ বা ব রাষ। (১) শ্রাত্পাং 

পাগুডবরবতঃ--প্র। 

বিশ্বাট-৪৭ (১২) 



৩৭৬ মহাভারতে বিরাট- 

দৈবীং মায়াং রথে যুক্ত। বিহতাং বিশ্বকর্ধণা | 

কাঞ্চনং সিংহলাঙ্গ লং ধ্বঞ্জং বানরলক্ষণম্ ॥৩॥ (যুগ্মকম্) 

মনসা চিন্তয়ামাস প্রসাদং পাবকস্ত চ | 

সচ তচ্চিন্তিতং ড্ঞাত্বা ধ্বজে ভূতান্যনোদয়ৎ ॥81 
স্থপতাকং বি"চত্রাঙ্গং সোপাসঙ্গমহারবম্ । 

: রূথমাস্থায় বীভৎম্থঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ ॥৫॥ 
বদ্ধাসিঃ সতলত্রাণঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ | 
ততঃ প্রায়াছুদীচীং স কপিপ্রবরকেতনঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম। 

ভারতকোৌমুদী 

ধ্বজমিতি | উত্তরঃ সারধির্ধশ্ত সঃ, মহারথোহজ্জুনঃ, তস্মাৎ রথাৎ, উত্তরসম্থদ্ধিনং সিংহং 

ধবজমপনীয়, তঞ্চ শমীমূলে, প্রণিধায় সংস্থাপা, বিশ্বকণ্মণা বিহিতাং দৈবীং মায়াং কুটকৌশলম, 

কাঞ্চনং শ্ব্ণময়ম, সিংহস্যেব লাঙ্গলং যস্ত তম্, বানরলক্ষণং কপিন্বরূপঞ্চ শ্বকীয়ং ধ্বজম্, রথে যুক্ত 

আরোপ্য, প্রায়াৎ্ ॥২--৩॥ 

মনসেতি । অথাসৌ মহারথঃ মনস! পাবকস্ অগ্নিদেবন্ট, প্রমাদং খাগুবদাহকালীনমন্তুগ্রহং 
চিন্তয়ামাস চ। স পাবকম্চ, তৎ চিন্তিতং জ্ঞাত্বা, তশ্ ধবজে, ভূর্তানি অনৃশ্যান্ দে বযোনিবিশেষান্, 
অনোদয়ৎ অধিষ্ঠ।নায় প্রৈরয়ৎ 881 

স্বিতি। ততঃ স শ্বেতবাহনঃ কৌন্তেয়ো বীভৎস্থরর্জুনঃ, শোভন পতাকা যস্ত তম, 
ভারতভাবদীপঃ 

উত্তরমিতি ॥১॥ সিংহং সিংহাকারম্ ॥২॥ দৈকীং মায়ামিতাত্ভুতত্তং ধ্বজশ্ত দশিতম্। 

মায়ময় ইব ধ্বন্জোহস্ু ত ইত্যর্থঃ। বিশ্বকণ্মণা ব্রদ্ষণা ভৌমনেন বা। কাঞ্চন কাঞ্চনবর্ণম্। 
পিংহং হিংশ্রং লাঙ্গ্লং যস্য পুচ্ছবিক্ষেপণেনৈব ব্ুন্ হস্ত্য'দীন্ পোথয়স্তমিত্যর্থঃ | বানর- 

মহারথ অজ্জন উত্তরকে সারথি করিয়া, সেই রখ হইতে সিংহ্ধ্বজ নামাইয়া, 

তাহা! শমীবৃক্ষমূলে রাখিয়া, বিশ্বকর্মকৃত দৈবী মায়া এবং স্বর্ণময় ও সিংহলাঙ্গ,ল 
বানরধ্বজ সেই রথে যুক্ত করিয়] প্রস্থান করিলেন ॥২--৩॥ 

অজ্ঞুন সেই সময়ে অগ্নিদেবের অনুগ্রহ স্মরণ করিলেন ; অগ্রনিদেবও সেই স্মরণ 

জানিতে পারিয়া অর্জুনের ধবজে অধিষ্ঠান করিবার জন্য কতকগুলি ভূতকে পাঠাইয়া 
দিলেন ॥81 

তাহার পর শ্বেতবাহন ও কপিধবজ কুস্তীনন্দন অজ্জুন সুন্দর পতাকা" 

(৩)***রথে যুক্তাম_বাবরাম ভা। (৪)-"ধ্বজভূতান্তচোদয়ৎপ্র। (৫)"*সোপাসঙ্গং 

মহারথম্- প্র বা,» পোপাসঙ্গং মহাবলম্-রা ম। তৎ্পরঞ্চ 'থাৎ পপাত রথন্জ্থং দিবারূপং 

মনোরমম্। রথং তমাগত, দৃষ্ঠা দক্ষিণং প্রাকব্রোত্তদা! 8 ইত্যলোকিকার্থকঃ পাঠঃ প্র বা ধরা 

য। (৬) বন্ধ গোধাজলিত্রোণঃ--্প্র বাব যা ম। 



পর্বণি একচস্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৭১ 

স্বনবন্তং মহাশঙাং বলবানরিমর্্দনঃ | 

প্রাধমদ্বলমাস্থায় দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥৭॥ 
ততস্তে জবনা ধূর্য্যা জানুভ্যামগমন্ মহীম্। 
উত্তরশ্চাপি সন্ত্রস্ত রথোপস্থ উপাবিশশু ॥৮। 
সংস্থাপ্য চাশ্বান্ কৌন্তেয়ঃ সমুগ্ধম্য চ রশ্মিভিঃ। 
উত্তরঞ্চ পরিঘজ্য প্রত্যাশ্বাসয়দর্ভুনঃ ॥৯॥ 

৬৩৪ তজডঞু৮এ০০৬৬৮০০২৯০৮৯৮০৯৪৬৭জ৬৮এ৬৬৬৩৬এ৩এ৩৯৩৩ক৬৬পন জজ উপ জিজিক অপলক কন ঞতিজ ১৬ তর সত এসজ গজ এজ ত ০০৯ ২**০৯০০ ৪৬০ ০ কনর তও ক ওক এ ৬৩ ৮৪ জ৯ ৪ কও ৩৬ জজ ৬ ডর ৮ রিজিক রডিতঞডজেকরিউডখতরঙনগখ্বন 

ভারতকৌমুদী 
বিচিত্রাণি অঙ্গানি অবয়ব! যস্স তম্, উপাসঙ্গৈস্ত,ণীরৈর্মহীরবৈশ্চ সহেতি তঞ্চ রথম্, আস্থায় আরুছ্ছ, 

কটিদেশে বদ্ধ: অসির্ধেন সঃ, তলঙ্রাণেন অঙ্কুলিত্রেণ সহেতি সঃ, প্রগৃহীতং শরাসনং ধনুধেন লং, 

কপিপ্রবরে! বানরশ্রেষ্ঠঃ কেতনে ধ্বজে যন্ত স তাদৃশশ্চ সন্, উদ চীমুত্তরাং দিশম্ প্রায়াৎ ॥৫--৬। 

শ্বনেতি । বলবান্ অরিমক্দনশ্চাঙ্ছুনঃ, বলম্ আস্থায় অবলম্থ্য, দ্িতাং পোমহর্ণং যথা 

ক্লাত্তথা, ক্বনবন্তং মহাশব্দং মহাশঙ্খম্, প্রাধমষ্ অবাদয়ৎ ॥৭॥ 

তত ইতি । ততঃ, জবনা বেগবন্তঃ, তে ধুরধ্যা অশ্বাঃ, জানুভ্যাং মহীমগমন্। উত্তরশ্চাপি 

সম্স্তঃ সন, রথোপন্থে রথোপরিদেশে উপা বিশৎ ৪৮ 

সমিতি । কৌস্তেয়: অঞ্জুনশ্চ, অশ্থান্ সংস্থাপ্য স্থিরীরুতা, রশ্মিনিঃ রশ্মিসমাকধণৈ:, সমুগ্যম্য 
উত্থাপ্য চ, উত্তরঞ্চ পরিঘজ্য আলিঙ্গা প্রত্যাশ্ব সয়ৎ ৪৯৪ 

ভারতভাবদীপ: 

লক্ষণং বানরস্বরূপম্ ॥৩। প্রসাদং প্রসাদপ্রাপ্তম,। স পাহকঃ। তচ্চিন্তিতম্ অর্ছুনচিস্তিতম্। 

অদেশয়ৎ অয়োঁজয়ৎ ॥৪--*॥ তে জবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ বেগবন্তোহপ্রিদততরথস্থাঃ 1৮৪ সংস্থাপ্য 

০. পা ১৯৮৮৯০০ 4০ ১ পি ক কপ বাপ পা আ কত পান এ উস ৪০ - এপ ্ত ৪৩ এপ ০৯৬৯০ +. ০৫ -₹০০৫০ পপ পা সপ ই পাপা উর 

বিচিত্র অবয়ব ও বন্ুত্তর তৃণযুক্ত এবং বিশাল শব্দকারী সেই রথে আরোহণপূর্ববক 

কটিদেশে তরবারি, অঙ্গুলীতে অস্ুলীত্র এবং হস্তে ধন্থু ধারণ করিয়া উত্তরদিকে 

প্রস্থান করিলেন ॥৫-__-১॥ 

তৎপরে বলবান্ ও শক্রমা্দন অঞ্জুন বল অবলগ্বনপুর্ব্বক শত্রগণের লোমহর্ধজনক 

বিশাল শব্দকারী মহাশঙ্খ বাঁদন করিলেন ॥৭॥ 
সেই শব্দে সেই বেগবান্ অশ্বগুল জানুদ্ধারা ভূতল অবলম্বন করিল এবং উত্তরও 

অত্যন্ত ভীত হইয়! রথের উপরে উপবেশন করিলেন ॥”| 

তখন কুস্তীনন্দন অক্জুন অশ্বগুলিকে স্থির করিয়া এবং রশ্মি আকর্ধণপূর্ব্ধক 
সেগুলিকে উঠাইয়া, আলিঙ্গ নপৃরর্বক উত্তরকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৯ 

(৯)-""লব্যগেহা চ স্থিতি 



৩৭২ মহাভারতে বিরাট- 

অর্জন উবাচ । শ* 

মা ভৈস্ত্ং রাজ্জপুত্রাগ্র্য ! ক্ষত্রিয়োহসি পরস্তপ !। 
কথং পুরুষশার্দল ! শক্রমধ্যে বিষীদসি ॥১০॥ 
শ্রুতান্তে শঙ্খাশব্বাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ সর্বশঃ | 

কুঞ্জরাণাং নিনাদাশ্চ ব্যুঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১১। 
 সত্বং কথমিহানেন শঙ্বাশব্দেন ভীধিতঃ | 

বিষণ্নরূপো! বিত্রস্তঃ পুরুষঃ প্রাকৃতো যথা ॥১২॥ 

উত্তর উবাচ। 

শ্রচ্তা মে শহাশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ সর্ববশঃ | 

কু্জরাণাঞ্চ নিনদা বুযুটানীকেষু তিষ্ঠতাম্ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
আশ্বাসনপ্রকারমাহ-মেতি। হে রাজপুত্রাগ্রয ! ত্বং ক্ষত্রিয়োহসি। অতএব হে পরস্তপ! 

ত্বং মা তৈঃ। হে পুরুষশার্দুল | ত্বং শক্রমধ্যে কথং বিধীদলি ॥১০। 

শ্রতা ইতি। তে ত্তয়া, সর্ববশঃ সর্ধবপ্রকারাঃ, শঙ্খশব্দাশ্চ, ভেরীশব্দশ্চ, বাঢ়ানি বুহভাবেন 

স্থাপিতানি যান্যনীকানি সৈম্যানি তেষু তিষ্ঠতাং কুঞ্করাণাং হস্তিনাং নিনাদাশ্চ শ্রুতাঃ ॥১১। 

সইতি। সত্ম্. ইহ, প্রাকৃতো নিকৃষ্ট: পুরুষে যথা, তথ অনেন শঙ্খশব্দেন, ভীষিতো! ভয়ং 

প্রীপিতঃ সন, বিষগ্ন্পঃ বিত্রস্তঃ অস্ষিরশ্চ কথং জাতঃ ॥১২। 

শ্রতা ইতি। মে মগ্লা, সর্বশঃ শঙ্খশব্দাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ, বাঢ়ানীকেষু তিষ্ঠতাং কুঞ্জরাণাং 
নিনদাশ্চ শ্রুতা এবেত্যঙ্গীকাঁরঃ ॥১৩॥ 

পল ৮ পাপী পিপল লাস সপ, ১5 স্পা / তত রি 

অজ্ঞন বলিলেন-_-“রাজপুত্রশ্রেষ্ঠ ! পরস্তপ! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়! জন্মিয়াছ : 
স্থুতরাং ভয় করিও না। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি শক্রমধ্যে অবসন্ন হইতেছ কেন ? ॥১০। 

রাজপুত্র! তুমি সর্বপ্রকার শঙ্খশব্দ, ভেরীশব্দ এবং বুাটসৈন্যস্থ হস্তীর শব্দও 
শুনিয়াছ ॥১১॥ 

কিন্তু সেই তুমি এখন সাধারণ লোকের ন্যায় এই শঙ্খের শব্দে ভয় পাইয়া 

অবসন্ন এবং অস্থির হইয়। পড়িয়াছ কেন ?” ॥১২।॥ | 

উত্তর বলিলেন__“বীর ! আমি সর্বপ্রকার শঙ্খশব্দ, ভেরীশব্দ এবং বুাঢ়সৈন্স্থ 
হস্তীর শব্দ শুনিয়াছি বটে ॥১৩॥ 

৭ অয়ং পাঠঃ ভা নাস্তি। (১*)--কথং তু পুরুষব্যাপ্র !_রাম। (১১)-*তেরশব্দাশচ 
পুফলাঃ। কুজরাণাঞ্চ নদতাম- প্র বাবরাম। (১৯৩) শ্রুতা ময়া শঙ্খশব্দাঃ__তা১*তেরী- 

শঙাশ্চ পুফলাঃ | কুঞজরাণাঞ্চ নদতাম্--প্র বাব বা ম। 



পর্ব একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৭৩ 

নৈবংবিধঃ শঙ্ঘশবঃ:পুরা জাতু ময় শ্রুতঃ | 

ধ্বজস্য চাপি রূপং মে দৃষ্পূর্ববং নহীদৃশয্ ॥১৪॥ 
ধনুষশ্চৈব:নির্ঘোষ; শ্রুতপর্বেব! ন মে কচি | 
অন্য শঙ্াম্য শব্দেন ধনুষো নিম্বনেন চ ॥১৫॥ 

রথস্য চ'নিনাদেন মনে! মুহাতি মে ভৃশম্। 

ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্ববা হৃদয়ং ব্যথতীব মে ॥১৬॥ (যুগ্মকম্) 
জনা পিহিতাঃ সর্ববা দিশো ন প্রতিভান্তি মে। 

গাণ্তীবস্্য চ শব্দেন কণোঁ মে বধিরীকূতো। ॥১৭॥ 
অজ্জুন উবাচ। 

একান্তং বথমাস্থায় পন্ভ্যাং ত্বমবপীড়য়ন্। 

দৃঢ় রশ্ান্ সংযচ্ছ শঙ্ং গ্মান্তাম/হং পুনঃ /১০। 
০০০৩২ ত৩ ৯১ হততততঠ ৮০০5১ ৩058তকগশত:2-5ত৩0ত৮৯০555৭5075050৮ক৯০৮৮ 5৮৩0 82৯০ ত ৮ এলি ৮০৭০ ৮ জা ০০৮১১১৮০০০৩ ৮৯১৪১১০১৮৯-১৩৩১ ৩৩৬৭৩ 

১০৯০৩০৩৬০০৯ ০৩৩ তক তত তত ক শি তিগঠিতিত সিট তত 

নেতি। কিন্ত পুরা, জাতু নদ ময়া, এ ০ শঙ্খশবেো ন শ্রুতঃ। অপিচ মে ময়া 

ঈদুশং ধ্বজন্ত রূপমপি নহি দৃষ্টপূর্ববম্ ॥১৪। 

ধছুষ ইতি । কিঞ্চ মে ময়া ঈনৃশো ধনুযো শির্ধোষ্চ কচিদপি ন শ্রতপূর্বঃ | অন্ত শম্ধন্য 

শব্দে, ধন্য! নিন্বনেন টক্কারধ্বনিন। চ, বুখশ্থ নিনাদেন চ, মে মণো ভৃশং মুহতি, সব্ধা দিশশ্চ 

ব্যাকুলা বিহ্বল জাতা:, মে হৃদয়ঞ্চ ব্যথতাব পীড়ামন্বভবতীব ॥১৫--১৬। 

রজসেতি । রজস। ধুল্যা, পিছি'তা আবৃতাঃ সর্ব ধিশে। মে ন প্রতিভান্তি ন প্রকাশস্তে। 

গাশীবন্ত শব্দেন চ মে কণোঁবধিরীক্কতো ৪১৭ 
পাপী পতি পিসি পিপাশিশ ৭ ৮ ২৩ * শিলা 

কিন্তু আমি পূর্বে কখনও এ এইরূপ শঙ্ঘশব্। শুনি নাই, কিংবা আমি পৃর্ধধে এই এই 

জাতীয় ধ্বজের রূপ দেখি নাই ॥১৪॥ 

অথব! আমি পূব্বে কখনও এহরূপ ধনুষ্টঙ্কারও শুনি সাহ; সুতরাং এই 
শঙ্ধের শব্দে, ধনুর টঙ্কারে এবং রথের নিংঘোষে আমার মন অত্যন্ত মুষ্ধ 

হইয়াছে, সকল দিক্ যেন আকুল হহয়া গিয়াছে এবং মন যেন ব্যথিত 

হইয়াছে ॥১৫-_-১৬॥ 
সকল দিকৃই ধুলিতে আবৃত হইয়াছে বলিয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ন1 

এবং গাণগীবের শব্দ আমার কর্ণদ্য়কে বধির করিয়াছে” ॥১৭॥ 

(১৯)**্ধ্বজন্ত চাশ্ত ক্বপং মে দৃষ্টপূর্বং নহি কচি প্র । (১৬) 'অমানধাপাং শব্দেন ভূতানাং 

ধ্জবাসিনাম ইত্যদ্ধং প্রথমম্নপ্র বাব রাম। (১৭) ধ্বজেন পিহছিতাঃ_প্র বাব রা ম। 

ইতঃ পরম্ “তমেবং পরিভা যন্তদুত্তরঃ যুদ্ধতর্দদঃ । স্ মুহূর্ত প্রয়াতস্ত পার্থে! বৈরাটিমত্রবীৎ +--প্রঃ 

'স মুহূর্ঘ, প্রয়াতন্ত পার্থে। বৈরাটিমনবী্ব ৭ রা ম। (১৮) একান্তে -**তবমবপীড়য়-_ প্র, 
একান্তে "**ত্বমহুপীড়য়ন্__ভ1। 



৩৭৪ মহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তম্ত্য শঙ্খস্ শব্দেন রথনেমিম্বনেন চ। 

গাণ্তীবন্ত চ ঘোষেণ পৃথিবী সমকম্পত ॥১৯॥ 
দ্রোণ উবাচ। 

যথা রথস্ত নির্ধোষো যথা মেঘ উদীর্য্যতে | 

কম্পতে চ যথা ভূমির্নৈষোহন্যঃ সব্যসাচিনঃ ॥২০॥ 
শন্্াণি ন প্রকাশন্তে ন প্রহ্থয্যন্তি বাজিনঃ। 

অগ্নয়শ্চ ন ভাসন্তে সমিদ্ধাস্তন্ন শোভনম্ ॥২১॥ 
পদ জি বড আর ওরা পা এড পি এগ ওর এটি 

ভারতকৌমুদী 
একান্তমিতি। ত্বম্ঃ রথম্, আস্থায় অবস্থাপ্য, পত্ত্যাম্, একাস্তং দুঢ়ং রথমবপীড়য়ন্, রশ্মীংশ্চ 

দৃঢ়ং সংযচ্ছ গৃহাণ ঃ অন্যথা ত্বং যদ্দি পতেরিতি ভাবঃ। যেন হি অহং পুনরপি শঙ্খ খ্বাস্তামি 

মুখবান্ধুন। পূরয়িস্যামি বাদয়ি্যামী তার্থঃ ৪১৮॥ 

তশ্তেতি। তশ্ত শঙ্ঘশ্ত শবেন, রথন্ত নেমীনাং চক্রপ্রান্তানাং শ্বনেন চ, গাণ্তীবশ্ত ঘোষেণ 

টক্কারধবনিন1 চ, পৃথিবী সমকম্পত ॥১৯। 

যথেতি। যথা রথন্ত নির্ধোষো গন্ভীরঃ শব্ধঃ, যথা! বিপৎস্থচক ইত্যাশয়ঃ, মেঘ আকাশে 

উদবী্ধ্যতে, যথা চ ভূমি কম্পতে $ তথা এঃ, সব্যাচিনঃ অন্যো ন ॥২। 
শঙ্াণীতি | অল্মাকং শত্ত্রাণি ন প্রকাশস্তে ; বাজিনঃ অশ্বাঃ, যুন্ধোৎসাহেন ন প্রহস্স্তি | সমিদ্ধাঃ 

কাষ্ঠাদিনা উদ্দীপিতা অপি অগ্রয়শ্চ ন ভাসন্তে ন প্রজ্লন্তি। তৎ সর্ধং ন শোভনং ন 

শুভন্চেকম্ ॥২১। 

অজ্ঞুন বলিলেন-- “উত্তর! তুমি রথ থামাইয়া, চরণযুগলদ্বারা দৃঢ়ভাবে 
ভর দিয়া, লাগামগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। কারণ, আমি পুনরায় শঙ্খ বাদন 
করিব” ॥১৮॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর সেই শঙ্ঘের রবে, রথচক্রের শব্দে এবং 

গাণ্ডীবের টক্কারধবনিতে পৃথিবী কাপিয়া উঠিল ॥১৯। 
তখন দ্রোণ বলিলেন__-“রথের যেরূপ গম্ভীর শব্দ শুনা যাইতেছে, যে জাতীয় 

মেঘ উঠিয়াছে এবং পৃথিবী যে ভাবে কাপিতেছে, তাহাতে বোধ হয়-_ইনি অর্জন 

ভিন্ন অপর কেহ নহেন ॥২০॥ 

আমাদের অস্ত্রগুলির তেজ বাহির হইতেছে না, ঘোড়াগুলি হর্ধ প্রকাশ 

(১৯) ইতঃ পূর্বম্ “ততঃ শহ্খমূপাশ্বাসীদ্দারয়ন্গিব পর্বতান। গুহা গিরীপাঞ্ তদ! দিশঃ 
শৈলাংস্তঘৈব চ। উত্তরশ্চাপি সংলীনো বথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ইতি যট্পাদঃ ক্লোকোইধিকঃ 

ইত; পরঞধ্ “তং সমাশ্বাসয়ামাস পুনরেৰ ধনঞয়: ইত্যর্ছিমধিকধ্--প্র বাব রাম। (২১)*'ন 

প্রহসন্তি বা হয়াঃ_-তা। 



পর্ধবরণি একচস্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৬৭৫ 

প্রত্যাদিত্যঞ্চ নঃ সর্দবে মুগা ঘোরনিনাদিনঃ | 
ধ্বজেষু চ নিলীয়স্তে বায়সান্তম শোতনযূ । 
শকুনাশ্চাপসব্যা নো বেদয়স্তি মহাভয়ম্ 1২২॥ 

গৌমায়ুরেষ সেনায়া রুবন্ মধ্যেহপ্রধাবতি। 
অনাহতশ্চ নিক্ষান্তো মহদ্েদয়তে ভয়ম্ ॥২৩)॥ 

ভবতাং রোমকৃপানি প্রহষ্টান্যুপলক্ষয়ে | 
ধ্ুবং বিনাশো যুদ্ধেন ক্ষত্রিয়াণাং প্রদৃশ্যতে ॥২৪॥ 

জ্যোতীংষি ন প্রকাশন্তে দারুণ মুগপক্ষিণঃ | 

উৎপাত হি ঘোরা দৃশ্যন্তে ক্ষত্রপাশনাঃ ॥২৫।॥ 
ক ও আস্থা গা এ এ পপ আ এ৯ 

 ভারহকৌমুদী 

প্রতীতি। নঃ অন্মাকং সমীপে, সর্বে মৃগাঃ কুন্ু রাদয়ঃ পশব:, আদিত্য প্রতি হ্ষর্ধযাভি- 

মুখাঃ সন্ভঃ ঘোরনিনাপিনো বর্তন্তে । বায়সাঃ কাকাশ্চ ধবজেষু নিলীয়স্তে নিপতস্তি। তৎ সর্ধ্বং 

ন শোভনম। শকুনা গৃপ্রাশ্চ, নং অম্মাকম্, অপসব্যা দক্ষিণবত্তিনঃ সন্তঃ, মহাভয়ং বেদয়ন্ি 

স্চয়ন্তি। যট্পাদোহয়ং ক্পোকঃ ॥২২। 

গোমাস্ুরিতি | এষ গোমামু: শৃগালঃ সেনায়। মধ্যে রুবন্ প্রধাবতি ; অথ চাসৌ অনাহুতঃ 
সেনয়া অগ্রহৃত এব নিক্ষান্তঃ সন্ মহন্তয়ং বেদয়তে 1২৩॥ 

ভবতামিতি। ভবতাং রোমকৃপানি, প্রহষ্টাশি উদ্গতানি, উপলক্ষয়ে পশ্তামি । অতএব 
যুক্ধেন ক্ষত্রিয়াণাং বিনাশে! ঞ্রুবং প্রদৃশ্বাতে সম্ভাব্যতে ॥২৪॥ 

ভারন্তভাবদী পঃ 

যথাবৎ কৃত্বা ॥৯-_-১৭। একাস্তং হুণুম্, সচমাস্থপাঠস্ত লেখকপ্রম[দ:, রথং সুদৃঢ় অবলম্বেতার্থ; 
॥১৮--২২৪ অনাহতঃ অক্ষতো ধাবতি ॥২৩--২৪॥ জ্যোতাংষি হুযোচক্ুর্বাঙমনাংলি 1২৫--২৯॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধবণি নৈলকণ্ীয়ে ভারতভাব্ধীপে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪ ১৪ 
০ ০০৭ পা পপ অপ” ১০ পাইপ 

করিতেছে না এবং উন্দীপিত অগ্নি টুজগজরাগাদ না; এই সকল ব্যাপার শুভশ্বচক 

নহে ॥২৬। 

সর্বপ্রকার পশু স্থ্য্যাভিমুখ হইয়া আমাদের নিকটে ভয়ঙ্কর রব করিতেছে; 

এবং কাকগণ ধবজের উপরে বমিতেছে ; ইহাও মঙ্গলন্চক নহে। আর গৃপ্রগণ 

আমাদের দক্ষিণভাগে থাকিয়া গুরুতর ভয়ের স্থ5গনা করিতেছে ॥২১।॥ 

এই শৃগালটা৷ ডাকিতে থাকিয়া সৈন্তের মধ্যে দৌড়াইতেছে এবং আপ্রহ্থত 

অবস্থায়ই নির্গত হইয়া মহাভয় জ্ঞাপন করিতেছে ॥২৩। 

(*২) প্রথমার্ধং ভ!1 নাস্তি,**'ঘোরপ্রবাদিন:*মহস্তয়ম বা ৰ রা মতাশকুল্তাশ্চ'তমহন়্ষ 

স্ভা। (২৪)-"প্রহষ্ঠানি প্রলক্ষয়ে--ভা। 



৩৭৬ মহাভারতে বিরাট: 

বিশেষত ইহাম্মাকং নিমিত্তানি বিনাশনে | 
উক্কাভিশ্চ প্রদীপ্তাভির্বাধ্যতে পতন! তব ॥২৬॥ 
বাহনান্যপ্রহ্ুষ্টানি রুদন্তীব বিশাংপতে ! | 
উপাসতে চ সৈম্যানি গৃাস্তব সমস্ততঃ ॥২৭॥ 
তদ্দ্যসে বাহিশীং দৃষ্টরা পার্থবাণপ্রগীড়িতাষু। 
উরি চ বঃ সেনা ন টিনারকারা মিচ্ছতি (২৮ 

(৮ রি 8 এপ এই এড ও হা ৩০ ৮ ও রা এপি এ এ-ও জল ওই টি. ৪ 8 (৯ ও ০১ ৮ জজ উপ ই ও ও বি রর লা ও 

চুলি 
জ্যোতীংষীতি। জ্যোতীংষি গ্রহাদীনি ন প্রকাশস্তে , দারুণ] মুগপক্ষিণ আবির্ভবস্তি ক্ষত্র- 

নাশনাঃ ক্ষত্রিয়নাশন্চক বিবিধা ঘোরাশ্চ উৎপাত উক্কাপাতাদয়ো দৃশ্বন্তে চ ॥২৫॥ 

নন ক্ষত্রনাশনাশ্চেুৎপাতান্তহি বিপক্ষম্তাপি নাশসম্ভব ইত্যাহ ছ।ভ্যামূ। বিশেষত ইতি। 

হে দুধ্যোধন ! ইহ বিশেষতঃ অম্মাকং বিনাশন এব নিমিত্তানি ছুর্লক্ষণানি দৃশ্যন্তে। যেনহি 
তব পৃতন৷ সেনৈব, প্রদীপ্তাভিরুজ্জলাভিঃ উষ্কাভিঃ বাধ্যতে পীভ্যতে ॥২৬। 

বাহনানীতি। হে বিশাংপতে! রাজন! অগ্রহষ্টানি তবাশ্বাদীনি বাহনানি রুদস্তীব। 

তথ গৃষ্বাঃ পক্ষিণঃ, সমস্ততঃ সর্ববাহ্থ দিক্ষু, তব সৈম্তান্যেব, উপাসতে আশ্রয়ন্তি চ ।২৭॥ 

তন্দস্যস ইতি। হেরাঞ্জন্! ত্বম্, বাহিনীমাত্নঃ মেনামূ, পাথস্য অজ্জুনশ্ত বাণেন প্রপীড়িতাং 

দৃষ্ধা তপ্দ্যসে তাপমন্থুভবিষ্সি । কিঞ্চ বো যুক্মাকং সেনা, পরাভূতেব বর্ততে । যেন হি কশ্চিদপি 
সৈন্তে। যোদ্ধ.ং নেচ্ছতীৰ ॥২৮ 

আপনাদের রোমকুপগুলিও উচু হইয়া! উঠিতেছে দেখিতেছি ; অতএব যুদ্ধে 
ক্ষত্রিযগণের নিশ্চয়ই বিনাশ দেখা যাইতেছে ॥২৪।॥ 

গ্রহগণ প্রকাশ পাইতেছে না, ভয়ঙ্কর পশু-পক্ষী সকল প্রকাশ পাইতেছে এবং 
ক্ষত্রিয়বিনাশস্চক নানাবিধ ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখা যাইতেছে ॥২৫॥ 

ছুধ্যোধন ! এখন বিশেষভাবে আমাদের বিনাশস্চক দুর্লক্ষণই দেখ। যাইতেছে । 

কারণ, উজ্জ্বল উক্কা সকল তোমার সৈমন্যেরই পীড়া জম্মাইতেছে ॥২৬॥ 
নরনাথ ! বাহনগুলি বিষ হইয়া যেন রোদন করিতেছে এবং গৃ্রগণ সকল 

দিকেই তোমার সেম্চকেই আশ্রয় করিতেছে ॥২৭॥ 

অতএব রাজা! তুমি আপন সৈম্কে অঞ্জনের বাণে প্রগীড়িত দেখিয়। সম্তপ্ত 

হইবে। তোমার সৈম্ত যেন পরাজিত হইয়াছে । কেন না, কেহই যেন যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছ1 করিতেছে না ॥২৮॥ 

(২৬) বিশেষেণ রানির “উদ্ধাভিরিব_বা,”" উদ্ধাভিহি-_ভা। (২৭)**উপা- 

স্ন্তে চ--ভা। (২৮) যোদ্-ভুৎসহেৎ-_ভা। 

নর পিউ এজ 
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বিবর্ণমুখখভূয়িষ্ঠাং সর্বেব যোধা৷ বিচেতসঃ | 
গাঃ সংপ্রস্থাপ্য তিষ্ঠামে বুযঢানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥২৯॥ 

ইতি মহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাট পর্ববণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে দ্রোণবাক্যং নাম একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ « 

৩০ 

ভ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়। 

বৈশশ্শায়ন উধাচ। 

অথ ছুয্যোধনো রাজা সমরে ভীত্মমব্রবীশ | 
দ্রেণঞ্চ রাথশাদদ,লং কৃপঞ্চ সমহাবলম্ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 

বিবর্ণেতি । কিঞ্চ সর্বেব যোধাম্বদীয়যোগ্ধারং, বিবর্ণমুখা মলিনবদনা এব ভূয়িষ্টা বস্ছলা যেযু 
তে, তথ! বিচেতসো। বিষগ্রমনস ইব চ লক্ষ্যস্তে। অতএব বয়ম্, গা, সংগ্রস্থাপা শ্বদেশং প্রতি 

প্রেস্ত, বাঢ়ং ব্যুহভাবেন স্থাপিতম্ অনীকং সৈন্ং যৈস্তে তাদৃশা:, প্রহাররিণঃ প্রহরিষ্ম্তশ্চ সস্তঃ 

তিষ্ঠামঃ ॥২৯॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রুহরিদা সসিদ্ধান্ত ণাগীশভট্রাচাধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী সমাথযায়াং বিপাটপর্বণি গোহ বুণে 
একচত্বারিংশোহ্ধ্যায়: ॥*। 

৪৩7 

অথেতি। অথ রাজা দুধ্যোধন: সমরে, রথিশাদ্দলং রথিশ্রেষ্ঠং স্থমহাবপঞ্চ ভীন্মং স্বোণঞচ 

কপঞ্চাব্রবীৎ। ভীন্বরুপৌ প্রতি দ্রোণঞ্ সম্বোধ্যেতি বোধ্যম্, পরস্রাচাধ্যেতি লঙ্বোধনাৎ্ ৪১৪ 

যোদ্ধারহ মুখ ম'লন দেখা যাইতেছে এবং 

অতএব রাজা |! আনরা গরুগুলিকে পাঠাইয়া 

করিবার অভিলাধা হইয়া অবস্থান করিতে 

সকল যোদ্ধার মধ্যে বন্ুসংখ্যক 

চিত্ত যেন বিষণ হইয়। পড়িয়াছে ; 

দিয়া, বযুহ রচনা করিয়া, প্রহার 

থাকি” ॥২৯। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার 

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে বলিলেন-__-॥১1 

পপ উরি 

| 

পর রাজা দুধ্যোধন-_-রথিশ্রেষ্ঠ ও অতিনহাবল 

(২৯)..গাঃ সংস্থাপ্য প্রতিষ্র্ম প্র | ৬ “***পঞ্চচতারিশোধ্ধ্যায়ত- প্র, “বই 

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ১ বা! বরাম। (১) রথশার্দতলম্- প্র বাবরাম্ ভা। 

বি্ন্বাট-৪৬ (১২) 



৩৭৮ যহাভারতে বিরাট- 

উক্তোহয়মর্থ আচার্য্য ! ময়া কর্ণেন চাসকৃশু । 
পুনরেব চ বক্ষ্যামি ন হি তৃপ্যামি তং ক্রাবন্ ॥২। 
পরাজিতৈহি বন্তব্যং বনে দ্বাদশ বশুসরান্। 
একং জনপদেহজ্ঞাতৈরেবমেষ পণঃ কৃতঃ ॥৩1 
তেষাং ন তাবন্নির্তং বর্তৃতে চ ব্রয়োদশমূ। 

অজ্ঞাতবাসং বাভৎ্স্ুরথাস্মাভিঃ সমাগতঃ ॥৪1 
অনিরুত্তে তু নির্ববাসে যদ্দি বীভত্ম্বরাগতঃ | 

পুন দশ বর্ধাণি বনে বশস্যন্তি পাগুবাঃ ॥৫॥ 
০ ১১১১১১১ ৮৫ উপ চট ও পে পাও ও টি এ ও ও এ পপ ৫১ এ ও ৮ 

ভারতকৌমুদী 
উক্ত ইতি। হে আচাধ্য! ময়া কর্ণেন চ, অয়মর্থো বিষয়ঃ, অসকৃদুক্তঃ। অত্রা- 

সকুত্বমুভয়োক্িমপেক্ষা বোধ্াম্, যট্ত্রিংশাধ্যায়শেষে উতভাভ্যামেব'সকৎ সরুহুক্তত্বাৎ। পুনরেব 

চ তমর্থং বক্ষ্যামি | হি যন্মাৎ, তমর্থং ক্রবন্ ন তৃপ্যামি ॥২। 

পরেতি। দ্যৃতে পরাজিতৈঃ দ্বাদশ বৎসরান্ হি বনে বস্তব্যম্, অজ্ঞাতৈশ্চ একং বৎদরং 
কম্মিংশ্চিজ্জনপদে বন্তবাম। এবমেষ পণস্তদা কৃতঃ ॥৩। 

তেযামিতি । তেধাং দ্বাতে পরাজিতানাং পাগুবানাম্, তাবঘর্ষম্, ন নিবৃন্তং ন সমাঞ্চম। যেন 
হি নজ্ঞাতো বাসো যম্মিন্ তত্তাদুশং ত্রয়োদশং বর্ষম্, অগ্যপি বর্ততে। অথ চ বীভত্হ্থরঞ্ছুনঃ, 

অন্মাভিঃ সহ সমাগতঃ সম্মিলিত; ॥81 

অনিবুত্ত ইতি। নির্বাসে অজ্ঞাতবাপকালে, অনিবু ত্তে তু অসমাপ্ডতে তু সতি, যদি বীভৎম্- 

রঙ্ছুন আগতঃ; তদ পাণ্ুবাঃ পুনরপি স্বার্দশ বর্ধাণি বনে বশ্যান্তি, জাতত্বাৎ 1৫॥ 

“আচার্য ! আমি ও কর্ণ এ বিষয়ে বার বার বলিয়াছি, আবারও বলিব । কেন 

না, সে বিষয় বলিয়। আমি তৃপ্তিলাভ করি নাই ॥১॥ 

দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত পক্ষ বার বংসর বনে বাস করিবেন এবং এক বংনসর কোন 

দেশে অজ্ঞাতবাস করিবেন ; এইরূপ পণই তখন করা হইয়াছিল ॥$॥ 

পাগুবদের সে কাল এখনও সমাপ্ত হয় নাই। কারণ, এখনও অজ্ঞাতবাসের 
ত্রয়োদশ বংলর বর্তমান রহিয়াছে ; অথচ 'অজ্ঞুন আসিয়া! আমাদের রি মিলিত 

হইয়াছে ॥8॥ 
কিন্তু অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্ত না হইতেই যদ্দি অজ্ঞুন আপিয়া থাকে, তবে 

পাগুবের! পুনরায় বার বমর বনে বাস করিবে ॥৫। 

(২) উক্তোহয়মর্থমাচার্ধ্যঃ__ গ্র,***অর্থ আচার্ধেটা-_-বা বরাম। (৩) পরাজিতৈনিবন্তব্ং 

তৈস্ত-*বনে জনপদেহজ্ঞাতৈবরেবং হি শপথো হি নঃ_ প্র, পরাজিতৈছি বন্তব্ৎ তৈশ্চ**এবমেধ 
পণো হি নঃ_বা, পরাভূতৈহি***এষ এব পণে। হি নধ-রাম। (৫) অনিরৃতে তৃ-প্র, 
অনির্বৃতে তু-বা বরা ম, অনির্বৃত্তে নিবাসে তু--ভা। 
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লোভাদ্বা তে ন জানীয়ুরল্মান্ বা মোহ আবিশত। 
হীনাতিৰিক্তমেতেষাং ভীদ্মো বেদিতুষহতি 1৬1 
অর্থানা্ত পুনৈ'ধে নিত্যং ভবতি সংশয়ঃ। 
অন্যথা চিস্তিতো হার্থঃ পুনর্ভবতি সোহন্যথা। 
স্বার্থে সর্ব্বে বিমুহান্তি যেহপি ধশ্মবিদে। জনাঃ ॥৭। 

ভারতকৌমুদী 
লোভার্দিতি। তে পাঁগুবাঃ, রাঁজ্যাদের্পোভান্ধা, অজ্ঞাতবাসনমাধ্তিকালং ন জানীমুং ; মোহ: 

কালসম্কলনভ্রমো বা অন্মান্ আবিশৎ অধাতিষ্ঠৎ। ভীন্মঃ, এতেষাং নির্বাসনকালানাম, হীনাতিরিক্তং 

নানস্বাধিকস্ত্ে, বেদিতুং জ্ঞাতুমর্তি, শাস্ত্রজত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৪ 

অর্থনামিতি। কিন্তু অর্থানাং বিষয়াণাম্, পুনছৈ ধে ছ্িপ্রকারত্ে, নিত্যং সর্বদৈব, সংশয়ে 
ভবতি | যথা দুরদৃ্শ্য বস্তনঃ স্বাণুপুরুষোভয় প্রকারত্বে সংশয়ঃ, তন্বদিতি ভাবঃ | পরঞ্চ ভ্রমদশায়াম্, 
অন্যথা পুরুষতয়া! চিস্তিতে! য; অর্থে বিষয়ঃ, স্ পুননির্ণয়দশায়াম্, অগ্তথা স্থ।ণুক্পো ভবতি। 
অত্রাপাজ্ঞাতবাসসমাপ্তিবিষয়ে মমাপি তথা ভবিতুমস্তীত্যাশয়ঃ। তহি কথমেবং ব্রবীধাত্যাহ _ 

স্বার্থ ইতি । যেজনা ধশ্মবিদঃ, তে সর্বেছপি, স্থার্থে বিমুহৃস্তি ভ্রান্ত ভবস্তি। তথা চ বস্ততঃ 

পাগুবানামজ্ঞাতবাসসমাধাবপি ইদানীং তদসমাধের্মম স্বার্থত্বাদে বং ব্রবীমীতাভিপ্রায়ঃ। ষটপাদোহয়ং 

ক্পোকঃ ॥৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

অথেতি ॥১॥ আচাধ্যোৌ দ্রোণৎ কপঞ্চ প্রতি ময়াহয়মর্থ উক্তঃ। পাঠাস্তরেহয়মাচাধ্যো- 
ই্মিক্র্থে বিষয়ে ময়া কর্ণেন চোকে ইতি যোজন! ॥১--৫॥ হীনেতি। ন জাতমধিকং 

বাইজ্ঞাতবাসকালং জ্ঞাতুমর্তি ॥৬॥ তত্র উনপক্ষে ই্টমেব সিদ্ধমূ। অধিকপক্ষেঘপি দোষ- 

মাহ--অর্থানামিতি | খৈধে ধিগ্রকারদ্থে সংশয়ে! ভবতি অর্থানাং প্রয়োজনানাম । অয়ং 

তাঝ--যদ্দি তে নিস্তীর্পপ্রতিজ্ঞান্তহি তেষাং স্বংশলাভার্থ মাদুপগতানাং মতংপ্রসাদতন্তৎ- 
প্রাপ্থিরপ্রাপ্তির্বেতি দ্বৈধে সম্ভবতি সংশয়াক্রান্তানামকম্মাদ্যুদ্ধার্থমাগমনং দোষ এবেতি। 

পূর্বববৈরেণ সত্যপি সংশয়েহস্ঘজ্দিঘাংসয়! আগতানাং পরাজয়োহপি সন্তাবাত ইত্যাহান্তথেতি। 
অন্তায়েন যুধ্যতঃ পরাজয়েংপ্যধিকৈব নষ্টিরন্তীতি ভাবঃ 8৭ উব্ধরং গোগ্রহং মা্গমাপানা- 

লোভবশতঃ পাগুবেরাই অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তিকাল বুঝিতে পারে নাই ; কিং! 

আমাদেরই সে বিষয়ে ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু পিতামহই এই নির্ববাসনকালের 

ন্যুনতা বা অতিরিক্ততা৷ ঠিক বুঝিতে পারেন ॥৬॥ 
কিন্তু বস্তর দ্বৈবিধ্য হইলে সর্বদাই সংশয় হইয়া থাকে । তা'র পর, ভ্রম অবস্থায় 

বস্তকে একজাতীয় মনে করা হয়, আবার নির্ণয় অবস্থায় তাহা অন্যরূপ হহইয়! 

যায়। তবে ধাহারা ধর্মজ্ঞ, ঠাহারা সকলেও স্থার্থের বেলায় ভ্রমে পতিত হইয়া 

থাকেন 1৭ 

.&)-ন জানত্তি_বা। (৭) তৃতীয়ার্ধ, রা য তা নান্তি। 



৩৮০ মহাভারতে বিরাট- 

উত্তরং মার্গমাণানাং মতস্টসেনাং যুযুৎসতাম্। 
যদি:বাভত্স্ুরায়াতস্তদা কন্তাপরাধ়ম£ ॥৮॥ 
ত্রিগর্ভানাং বয়ং হেতোর্মতস্যান্ যোদ্ধমিহাগতাঃ । 

মতস্যানাং বিপ্রকারাংস্তে বহুনস্মাস্বকীর্ভয়ন্। 
তেষাং ভয়াভিভূতানাং তদাম্মাভিঃ প্রতিশ্রুতমূ ॥-.॥ 
প্রথমং তৈগ্রহীতব্যং মণ্স্যানাং গোধনং মহ । 
সপ্তম্যামপরাহে বৈ তথা তৈস্ত সমাহিতম্ ॥১০॥ 

৪০4 এ ও৯ জগ পা গা গা ও চর এ এ এ ১ 

ভারতকৌমুদী 
উত্তরমিতি । উত্তরং বিরাটপুক্রম্, মার্গমাণানাং যৃদ্ধার্থমসবিস্বতাম, মৎশ্যসেনামুদ্দিশ্ত যুধুসতাং 

যোদ্ধ,মিচ্ছতাঞ্চাম্মাকমন্তিকে, যদি বীভতমথরর্ছনঃ, আগতঃ, তদা কশ্টাস্তিকে বয়মপবার্ঃ, অপি তু 

কশ্যাপি নেতার্থঃ, বীভৎসোরহদ্দেশ্রত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৮। 

উক্তমর্থমেব ম্পষ্টতি- ত্রীতি। বয়ং ব্রিগর্ডানাং হেতোরেব মৎস্যান্ যোদ্ধ,মিহ আগতা:। 
যেন হি তে ত্রিগর্তাঃ, অল্মান্থ, মতস্যানাং কর্তণাম্, বহন বিপ্রকারানপকারান্ অকীর্তয়ন্। 

তদ! চাম্মাভিঃ, ভয়াভিভূতানাং তেষাং ব্রিগর্তানামস্তিকে ইদং প্রতিশ্রতম্। ফট্পাদোহয়ং 
ক্সোকঃ ॥৯॥ 

কিং প্রতিশ্রুতমিত্যাহ-__প্রথমমিতি । তৈত্রিগর্থঃ, প্রথমম্, সপ্তম্যাং তিথো অপরাহ্ে, 
মত্ম্তানাং মহৎ প্রচুরং গোধনং গ্রহীতব্যম। তৈত্ত তথ! সমাহিতং কৃতম্ ॥১:॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

মিচ্ছতামস্মাকম্, অনাদ্দরে যঞ্ী, অন্মাননাদৃত্যেত্যর্থ:। বালি্থগ্রীবয়োধুদ্ধে প্রবিশন্ রাম 

ইবাজ্ছুনোহপি কুরুমত্ম্থসঙ্গিপাতে প্রবিশন্রপরাধী শুাদিত্যর্থঃ ॥৮॥ নমগু তহি মত্শ্ত- 

ত্রিগর্থবিমর্দে কুরুভিরপি কিমর্থং গ্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ-_ত্রিগর্থানামিত্যাদিনা। তে তব 

সমক্ষমিতি শেষঃ | তেষাং ব্রিগর্ভীনামর্থে তত মতশ্তৈঃ সহ যুদ্ধং প্রতিশ্রুতম্ ॥৯--১*॥ ন 

৩০ ৭০ ও কাস জর ৮ আনার 

আমরা যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তরকে খু'জিতেছিলাম এবং মংস্তাদেশীয় সৈন্যের 
সহিতই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ৷ করিতেছিলাম ; এই অবস্থায় যদি অজ্ঞুন আসিয়া থাকে, 
তবে আমর! কাহার নিকট অপরাধী হই ? ॥॥ 

আমর! ত্রিগর্তদের জন্ত মংস্যদের সহিতই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এখানে 

আসিয়াছি। কারণ, ত্রিগর্তেরা আমাদের নিকট মংস্যকৃত বহুতর অপকারের 

কথা বলিয়াছিল। তখন আমরাও ভীত ত্রিগর্তগণের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার 

করিয়াছিলাম ॥৯॥ 

(৮)-**মতস্তানাং প্রযুষুত্সতাম্ বা»*"মৎ্ল্তানাঞ্চ যুযুৎসতাম্--র] ম,***মতশ্যসেনাযুষুৎসতাম””" 

আয়াতন্তেবাং কঃ স্তাৎ পরাদ্দুখঃ--ভা। (৯)-” যোদ্ধ,মুপাগতাঃ-_ভা।| (১০)-*তৈগ হীতব্যম_ 
বা ভা, তথা নস্তৈঃ সমাহিতম--প্র ভা। 



পর্বণি ছিচত্বারিংশোহধ্যায়: | ৩৮১ 

অফম্যাং পুনরস্মাভিরাদিত্যন্ঠোদয়ং প্রতি । 
ইম] গাবো গ্রহীতব্যা গতে মত্স্তে গবাং পদম্ ॥১১॥ 
তে বা গাশ্চ নয়িষ্যস্তি যদি বা! স্থ্যঃ পরাজিতাঃ। 
অস্মান্ বাপুযুপসন্ধায় কুয্যুর্মৎস্যেন সঙ্গতম্ ॥১২॥ 
অথব! তানপাহায় মণ্স্টো জানপদৈঃ সহ | 
সর্ববয়া সেনয়া সার্ধং সংবৃতো ভীমরূপয়া। 

আয়াদ্বা কেবলাং রাত্রিমন্মান্ যোদ্ধমুপায়তঃ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
অ্টম্যামিতি । মতস্তে বিরাটে, গবাং পদং স্বানং গতে সতি, অস্মাভিং পুনঃ, অষ্টম্াং তিথো, 

আদিত্যন্যোদয়ং প্রতি সুষ্ধোদয়বেলায়াম্, ইমা গাবো গ্রহীতব্যাঃ ॥১১। 
তইতি। তে চত্তিগর্তাঃ, গা বা নয়িত্যপ্তি নেষ্যন্তি। যদি বা বিরাটেন পরাজিতাঃ স্থাঃ, বা 

অথবাপি অল্মান্, উপসন্ধায় প্রতার্য, মৎস্বেন সহ সঙ্গতং সন্ধিং কুমু: ॥১২॥ 

পক্ষাস্তরং সন্ভাবয়তি-_-অথবেতি। অথবা মতন্তো বিরাট, জানপটৈঃ স্বদেশ্ৈঃ সহ, তান্ 

ব্রিগর্তানন অপাহায় পরিত্যজ্য ত্রিগর্তান যোদ্ধ,ং কিয়তো মংশ্রুদেশীয়ান্ সংস্থাপ্তার্থঃ, 

মন্ত্রিভিঃ সংবূতঃ সন্, ভীমরূপয়া সর্বয়। সেনয়! সাদ্ধম, উপায়ত: কেনাপুপায়বিশেষেণ, 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

কেবলং মিজ্রপক্ষপাতমাত্রমন্মকমস্তি অপি, তু স্বার্থোহপ)স্তীত্াাহ__অষ্টম্যামিতি। তথ! 

চ স্বার্থ, যুধ্যতাং নাম্মকমপরাধোহস্তি। মত্ন্তে গবাং ত্রিগর্ধেহতানাং পদং মার্গ, গতে 

সতি অন্মাভিরিমা গাবে। গ্রহীতব্যাঃ ॥১১॥ তে ত্রিগর্থাঃ উপসন্ধায় বঞ্চয়িত্বা মতক্েন 

সঙ্গতং শ্বেহং কুষুঃ| সর্বথা পক্ষত্রয়েছপি অন্ম/ভিপ্িদানীং যোদ্ধব্যমেবেত্যরথঃ ॥১২৪॥ তান্ 

ত্রিগন্তান্, অপাহায় গোভিঃ সহ উপেক্ষ্য কেবলং রাজিং রাঝো৷ স্বগৃহমায়াত ইর্দানীং প্রাত- 
আবাদি ৬০১৮৪ পপ স্পা -,০ ২ পপ ০০ পাক সি 

ব্রিগর্তেরা প্রথমে সপ্তমীর দিন অপরাছে মংস্যদের প্রচুর গোধন হরণ করিবে ; 

কিন্তু তাহারা তাহা! করিয়াছে ॥১০॥ 
আর, বিরাটরাজা সেই গোষ্ঠে গমন করিলে, অষ্টমীর দিন প্রভাতকালে আমরা 

এই গরুগুলি হরণ করিব ॥১১। 

স্থতরাং ত্রিগর্তেরা সেই গরুগুলি লইয়া থাকিবে, কিংবা বিরাটরান্নার নিকট 

পরাজিত হইয়াছে, অথব। আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিরাটরাজার সহিত সন্ধি 

করিতেও পারে ॥১২॥ 

অথবা বিরাটরাঁজা কতকগুলি স্বদেশবাসীর সহিত ত্রিগর্থদিগকে পরিত্যাগ 

(১১),ইমা গাবো গৃহীতবা! যাতে মহগ্তে-ভা। (১২) তে চগাবঃ.-"যদি বা তে-** 
অভিস্ধায় -_প্র,...গাশ্চানযিস্তস্তি--বা ক রা ম,*''গাশ্চ ন পশ্ন্তি যদি বা! তে--তা। (১৬)*"" 

জনপদৈ২--প্র বা বরা ম, আতাতঃ কেবঙ্গং রাজিম্--রা য,..'ইহাগজঃ প্র বাবরাষ। 



৩৮২ মহাভারতে বিরাট- 

তেষামেব মহাবীর্য্যঃ কশ্চিদেষ পুরঃসরঃ | 
অম্মান্ জেতুমিহায়াতো মত্স্যো বাপি স্বয়ং ভবেত ১৪॥ 

যগ্যেষ রাজা মত্স্যানাং যদি বীভত্স্বরাগতঃ | 
সর্বৈর্ষোদ্ধব্যমস্মাভিরিতি নঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥১৫% 

, অথ কন্মাৎ স্থিতা হোতে রথে পুরুষসত্তমাঃ। 
ভীক্ষো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিকর্ণো দ্রৌণিরেব চ ॥১৬| 
সম্তান্তমনসঃ সর্বেব কালে হাম্মিন মহারথাঃ। 

নান্যত্র যুদ্ধাচ্ছেয়োহস্তি তথাত্মা প্রণিধীয়তাম্ ॥১৭॥ (যুগ্রকম্) 
কি কও ৮৮৩ ৬৬০ জজ কর প্রত ও এড জর জজ্ঞ টকা সজনে গত তর রক্ত পপ ০, ৮ ৯৬৪৬ চত্কিউ এত্ত কক ৭ কও জত্ত পপ ও ও ৬ ক ভক্ত ওত তত ও এ তক ৬ ক কেও ও বও ৩ শত ৩ তত ভর উপ ৯৬৫৪ একে ত ৪ ত ৫ ও ও ক ক 5১৬ উকি ভিত ভক্ত ভ্ ও» -৪বউ5) 2৩ ০০ 

ভারতকৌমুদী 
কেবলামেকাং রাত্রিম একলা বাজেরেব মধ্য ইতি তাৎপর্যম, অস্থান্ যোদ্ক,ম, আয়াঘা 

অআগচ্ছদেব। যট্পার্দোহয়ং ক্পলোকঃ ॥১৩। 

তহি কোহয়মাগচ্ছতীত্যাহ-_-তেষামিতি । তেষাং মতশ্যসৈগ্তানামের মধ্যে, এষ কশ্শিম্মহা- 

বীর্ধ্যঃ পুকুষঃ পুরঃসরঃ সন্, অন্ম!ন্ জেতুমিহ আয়াতঃ | অথবাপি এ হ্য়ং মতন্ঠো বিরাট এব 

ভবে 8১৪ 

যদীতি। এষ যদি মতস্ঞনাং রাজ! স্চাৎ্ যদি বা বীভৎ্হরজ্ঞুন এবাগতো। ভবে, তদা 

সর্বেরেবাস্মীভিঃ অনেন সহ যোদ্ধব্যমূ; ইতি নঃ অন্থাকম্, সময়ো! নিয়মঃ কৃত আসীৎ, যেন 

কেনাপি বিপক্ষেণ সহাম্মাভিধোদ্ধব্যমিতি নিয়মকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৫। 

অথেতি। অথ ভীম্মে! ভ্রেণঃ কৃপশ্চ বিকর্ণঃ ভ্বোৌণিরশ্বখামা চ, এতে সর্ববে হি মহারথা: 

পুরুষসত্তমাঃ অন্মিন কালে, সম্্াম্তমনসো ভয়েনাস্থিরচিত্তাঃ সম্ভঃ, কম্মাৎ, রথে স্থিতাঃ। 

ভারতভাবদীপঃ 

রম্মান্ যোদ্ধতমিহাগত ইতি সম্বন্ধ: ॥১৩। পক্ষান্তরমাহ-_তেধামিতি ॥১৪। ফলিতমাহ-_ 
সর্ব্বেরিতি। সর্বৈরল্ম/ভিরেকীভূয় ঘে আগতান্তৈঃ মহ যোদ্ধব্যমেবেত্যর্ঘ: ॥১৫-_১৬॥ আত্মা 

করিয়া, মন্ত্রিগণে পরিবেষ্িত হইয়া, ভয়ঙ্কর সকল সৈন্তের সহিত কোন উপায়ে 

একরাত্রির মধ্যেই আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন ॥১৩॥ 
তাহাদের মধ্যেই এই কোন মহাবীর অগ্রবর্তী হইয়৷ আমাদিগকে জয় করিতে 

এখানে আসিয়াছেন ; কিংবা ইনি স্বয়ং বিরাটও হইতে পারেন ॥১৪॥ 
এই লোক যদি বিরাটরাঁজা হন, কিংবা যদি অর্জুনই আসিয়। থাকে, তবে 

আমাদের সকলেরই যুদ্ধ করিতে হইবে । কেন না, আমাদের এইরূপই নিয়ম করা 

ছিল ॥১৫॥ 

স্থৃতরাং ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বতখাম! ও বিকর্ণপ্রভৃতি-_-এই সকল মহারথ 

(৯৫)*,তছৈ যোদ্ধব্যম-- প্র । (১৬)"*ঘথেযু। কথসতষাঃ--বা ব রাম ভা। (১৭) 

লানস্কনয়লা--্প্র | | 



পর্ববণি [হ্বচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৮৩ 

আচ্ছিন্নে গোধনেহস্মাকমপি দেবেন বজ্জিণা। 
যমেন বাপি সংগ্রামে কো হান্তিনপুরং ব্রজে্ ॥১৮॥ 
শরৈরেভিঃ প্রণু্ানাং ভগ্রানাং গহনে বনে । 
কে। হি জীবে পদ্দাতীনাং ভবেদশ্বেধু সংশয়ই ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যুদ্ধাদন্ততর শ্রেয়ো মঙ্গলং নান্তি। অতএব তথা ফুদ্ধার্থমেব, আত্মা মন:, প্রণিধীক্সতাং 
নিবেশ্বুতাম্ ॥১৬--১৭॥ 

আচ্ছিন্প ইতি । গোধনে, আচ্ছিন্শ্ে অন্মাভির্বলাদ্গৃহীতে সতি, বজিশা! ইন্দ্রেণ দ্বেবেনাপি 
যমেন বাপি সহ সংগ্রামে কর্তবো, 'অন্যাকং মধ্যে কো! জন:, হাস্তিনপুরং ব্রজেৎ যুদ্ধমত্ব। 

হস্তিনানগরং গচ্ছেখ, অপি তু কোহুপি নেতার্থ: ১৮৪ 

অথ যদি কেচিৎ পলায়েরক্লিত্যাহ--শরৈরিতি । গহনে নিবিড়ে বনে, ভগ্লানাং পগায়- 

মানানাম্, অতএব এভিরদীয়েঃ শরৈ) প্রণুন্গানাং তাড়িতানাং পদাতীনাং মধ্যে কো হি জীবেৎ। 

কিন্তু অশ্বেধু অশ্বারোহিসৈন্যেযু পলায়মানেষু সৎস্থ, তত্র কেধাঞ্িজ্জীবনস্ত সংশয্লো তবে, 

দ্রুতগামিতয়! তত্র কিয়তাং জীবনস্তাপি সম্ভবাৎ ॥১০॥ 

ভারতভাবদীপ: 

চিত্তং প্রণিধীয়তাং সাবধানং ক্রিয়তাম্ ॥১৭॥ লন্বন্ত গোধনশ্ত নাশে অন্মাতিং দ্বপুরং 

ন প্রবেষ্টব্যমিতি প্রতিজানীতে আচ্ছিম্ন ইতি । পদাতয়ন্থন্মিন যুদ্ধে »জ্ফাস্তোবাশ্বাত্ত কদা- 

চিজ্জীবিশ্তন্ত্যপীত্যাহছ-__ শরৈরিতি | প্রাচাং ব্যাখ্যা বক্তুরপকর্মন্থচিকা। বস্ততত্ত আচ্ছিক়ে- 
ইপহতে গোধনে নিমিত্তে দেবেন বা সহ সংগ্রামে উপস্থিতে সতি অন্মাকং ভীগ্মাদীনাং 

মধো হ ইতি প্রসিদ্ধ: কোহন্তি যো ন পুরং ব্রদেৎ পি তু প্রত্যেকং সর্ব এব স্বং পুরং 

গন্থং দেবানপি জেতৃং গাশ্চাচ্ছেতুং সমর্থাঃ স্েত্যর্থঃ ॥১৮॥ শরৈরিতি। এভিরিতি 
এপ ০৮৯ স্টপ পাপ” ০ পাট পাপা 

পুরুষশ্রেষ্ঠেরা এই সময়ে অস্ফিরচিত্ত হইয়া কি জন্ত রথের উপরে রহিয়াছেন? 

যুদ্ধভিন্ন আমাদের মঙ্গল হইতে পারে ন1 ; অতএব আপনারা যুদ্ধবিষয়েই মনোনিবেশ 

করুন ॥১৬-_-১৭॥ 

আমরা গোধন ছিনাইয়া লইয়াছি ; এই অবস্থায় স্বয়ং দেবরাজ কিংবা যমও 

যদি বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আগমন করেন, তথাপি সে যুদ্ধ শা করিয়া আমাদের মধ্যে 

কোন্ লোক হস্তিনাপুরে গমন করিবে ?॥১৮1 
তবে পদাতিরা যদ্দি নিবিড় বনে পলায়ন করিতে থাকে, তাহা হইলে আমি 

এই সকল বাণদ্বারা তাহাদিগকে তাড়ন করিব; স্তবুতবাং তাহাদের মধ্যে কে 

জীবিত থাকিবে? তবে অশ্বারোহী সৈম্তদের জীবনসন্দেহ হইতে পারে 

(১৯) শরৈরপি-ভা। ইতঃ পরম “ছর্যযোধনবচঃ শ্রনথ। রাধেয়ন্বরবীছ্চ ইত্যন্ধ- 

যবিকম্-_-যা ম। 



৩৮৪ মহাভারতে বিরাট- 

আচার্ধ্যং পূষ্ঠতঃ কৃত্বা তথা নীতিবিধীয়তাম। 
জানাতি হি মতং তেষামতন্ত্রাসয়তীব নঃ ॥২০॥ 
অর্জনে চাস্ত সংপ্রীতিমধিকামুপলক্য়ে | 

তথা হি দৃষ্ট। বীভতম্ুমুপায়ান্তং প্রশংসতি ॥২১॥ 
যথা সেন! ন ভজ্যেত তথা নীতিবিধীয়তাম্ । 

হেঘিতং হ্যপশ্রথানে দ্রোণে সর্ববং বিঘক্টিতম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 

অর্জুনপ্রশংসনাদধ্যায়সমাপ্তিং যাবদাচাধ্যে বিরক্তিং সৃচয়তি আচার্ধামিতি | আচার্্যং 
সম্মস্থং ভীতং ভ্রোণম্, পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা! সেনায়াঃ পশ্চান্তাগে সংস্থাপ্য, তথা বক্ষ্যমাণ! নীতিবিধীয়তাম্। 

হি যম্মাৎ্, অয়মাচার্ধ্যঃ তেষাং পাগুবানায, মতম্, অন্মাকং তেজোনাশবিষয়কমভিপ্রায়ং জানাতি। 

অতঃ, নঃ অন্মান্ অঞ্জুনপ্রশংসয়! ভ্রাসয়তীব ॥২০। 
অঙ্দ্ুন ইতি। কিঞ্চ অন্ত আচার্ধাস্ত, অঙ্জুনে অন্মদপেক্ষয়া অধিকাং সংগ্রীতিমুপলক্ষয়ে । 

তথাহি বীভৎস্থমঞ্জুনমায়াস্তং দৃষ্টেবব তং প্রশংসতি ।২১৪ 
যথেতি। যথা অন্মাীকং সেনা ন ভজ্যেত সংঘবিষ্লিষ্টা ন ভবে, তথ! নীতিবিধীয়তাম্ । 

হি যন্মাৎ, ভ্রোণে, হেষিতম অঞ্জুনাশ্বক্ঠধরনিম, উপশৃর্ানে শূর্থতি সত্যেব, সর্ববমপ্যৎসৈন্তম্ 

বিঘট্রিতং বিচলিতং জাতম্, দ্রোণভয়দর্শনাদেবেতি ভাবঃ ॥২২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
স্বকীয়শরপ্রদর্শনম্ ॥১ ॥ আচাধ্যং রণান্ভীতং পৃষ্ঠতঃ কতা! সেনামুখাদপসার্ধ্য অন্মিন্ ভীতে 

সর্ধেহপি ভীতাঃ স্থ্ারিতি ভাবঃ। তেষাং পাগুবানাং মতং সম্মতম্ অম্মন্তেজোবধকরণং 

জানাতীতি ॥২,-২১॥ জ্রোণে ভীতে সতি সর্বং বিঘট্িতং বিচলিতং ভবেৎ্। সামর্থ্যমিতি 

শেষঃ। গ্রীষ্মে ঘণ্মকালে বসন্ত ইত্যর্থ:। ইতঃ যণ্মাসানস্তরং যুদ্ধারস্তশ্ত শরদি দৃষ্টত্বাৎ ॥২২। 

(কেন না, দ্রুতগামী বলিয়া কোন কোন অশ্বারোহী সহস অদৃশ্যও হইতে 

পারে) ॥১৯।॥ 

বীরগণ ! আপনার! দ্রোণাচাধ্যকে সৈন্যের পিছনে রাখিয়া সেইরূপ নীতি 

বিধান করুন। কারণ, ইনি পাগুবদের অভিপ্রায় জানেন ;$ এই জন্যই ইনি যেন 

আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া ভূলিতেছেন ॥২০॥ 
আর, অর্জনের উপরেই ইহার অধিক ভালবাস! লক্ষ্য করিয়া আদিতেছি। 

কারণ, ইনি অর্জনকে আসিতে দেখিয়াই তাহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছেন ॥২১॥ ৃ 

আমাদের সেনা যাহাতে ছি্-ভিন্ন হইয়া না যায়, তেমন নীতি বিধান 

(২১) অঙ্ছনেনান্ড'.. তথা চ৮৮-ভা | (২২).--জ্রোণে সর্ধবং নিবেদয়ে---তা..৷ 



অর্দেশিকা মহারণ্যে গ্রীঘ্ঘে শতক্রবশং গতা । 
যথ| ন বিভ্রমে্ সেনা তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥২৩॥ 
অশ্বানাং হেষিতং শ্রতত্বা কা প্রশংসা ভবেশু পরে। 
স্থানে বাপি বহস্তো বা সদা! হেষস্তি বাজিনঃ ॥২৪॥ 
সদা চ বায়বে। বান্তি নিত্যং বর্ষতি বাসবঃ | 

স্তনয়িত্বোশ্চ নির্ধোষঃ শয়তে বন্থশত্তথা ॥২৫। 
ভারতকৌমুদী. 

অদেশিকেতি। অর্দেশিক! বিদেশমাগতা, অতঃ হ্বত এব হুর্ধলহদদেতি ভা: অন্দাকং সেনা, 
ভ্রোণপ্রশংসয়! শক্রবশং গতা। নতী, মহারণ্যে তত্সমীপে, অতএবাপলবরণমসম্তবমিত্যাশরঃ, গ্রীষ্মে চ 

কালে, অতঃ ম্বত এব সন্তাপাধিক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ, যথ1 ন বিশ্রমেৎ বিচলিতা ন ভবেৎ, তখ। 

নীতিবিধীয়তাম্ ॥২৩৪ 
অস্থবানামিতি । অশ্বানাং হেবিতং কণ্ধবনিং শ্রুত্বা, পরে শত কা প্রশংসা ভবে । যেন হি 

বাজিনঃ অশ্বাঃ, স্থানে বা অস্থানে বাপি, রথাদিকং বহস্তঃ সদৈব হেযস্তি কঠধবনিং কুর্ববস্তি । “রেষু 

হেষু অব্যক্তে শব্দে” ইতি হেষধাতুরশ্বশব্দ এব রূঢ় ৪২৪৪ 
*চণ্ডাশ্চ বাতাঃ সংবাস্তি” ইত্যাদিনা ভ্রোণেন ঘানি বিপল্লক্ষণানি দশিতানি তাং 

ভারতভাবদীপঃ 
অর্দেশিকা: স্বদেশীৎ চাতাঃ বু[হভঙ্গো মাতূদিত্যর্থ; 1২৩। (পাঠান্তরে) ইষ্টা হীতি। পাগুবা: 
অপরার্থাঃ নাস্কি পরার্থো যেষাং তেইপরার্৫থাঃ স্বার্থপরাঃ আসয়ন্ ভ্রোণং স্বৎসমীপে স্থাপিত- 

বস্তঃ। পরকীয়োহয়মিতার্থঃ। তত্র হেতুমাহ-ন্বয়ং ভ্রোণেন তথ! কথ্যতে যথ! পাগুবীয়ত্বং 
স্বন্ত প্রকাশতে তথেত্যর্ঃ। এতদেব বিবুণোতি_অশ্বানামিত্যাদিনা ॥২৪--২৫॥ 

করুন। কারণ, ফ্রোণ যেই অঞ্জুনের অশ্বের হেষারব শুনিয়াছেন, অমনি আমাদের 
সমস্ত সৈম্ বিচলিত হইয়াছে ॥২২॥ 

একে গ্রীক্মকাল, তাহাতে আবার মহাবন নিকটে ; এ অবস্থায় বিদেশে আগত 

সৈম্তের। যাহাতে বিচলিত হইয়। শত্রুর বশীভূত না হয়, আপনারা তেমন নীতি বিধান 
করুন ৪২৩ 

(জিজ্ঞাসা করি-_) অশ্বের হেষারব শুনিয়াই বিপক্ষের কি প্রশংসা! হইতে 

পারে? কারণ, অশ্বগণ স্থানে বা অস্থানে রথপ্রভূতি বহন করিতে থাকিয়! সর্বদাই 
_হেষারব করিয়া থাকে ॥২৪| 

(২৩) অদৈশিক! _প্র, অদেশিকাঃ..গতাঃ _র", অদৈশিকা:*"গতাঃ--ম, অদেশকা--জ। 

ইতঃ পরম্ 'ইস্টা হি পাগুবা নিত্যমাচাধ্যম্ত বিশেষতঃ । আসয়ঙ্গপনার্ঘাশ্চ কথ্যতে শ্ম স্বয়ং তথা ॥' 
অয়ং প্লোকোহধিকঃ--বা বদ] ম। (২৪)""স্থানে বাপি ব্রজন্তে! বাসা বাম) (২৫) 

বর্যতি মাধব:..সংঘোষ:--ভা। 

বির্লাট-৪৯ (১২) 
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৩৮৬ মহাভারতে ৃ বিরাট- 

কিমত্র কার্য্যং পার্থন্থা কথং বা স প্রশস্তাতে | 

অন্যত্র কামাদ্দেষাদ্ব! রোধাদ্বাম্মাহন কেবলাশ 1২৬॥ 

আচার্ষ্যা বৈ কারুণিকাঃ প্রাজ্ঞাশ্চাপায়দশিনঃ | 
নৈতে মহাভয়ে প্রাপ্ডে সংপ্রষ্টব্যাঃ কথঞ্চন ॥২৭॥ 

প্রাসাদেষু বিচিত্রেযু গোষ্ঠীধুপাসনেষু চ। 
কথা বিচিত্রাঃ কুর্ববাণাঃ পপ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ২৬ 

টিটিিনিিা রানি তা রি 

স্বাভাবিকতং প্রতিপাদয়ন্ তদুক্তিং প্রতিবদতি-__-সদেতি | কিঞ্চ বায়বঃ সদৈব বাস্তি ; বাসব ইন্দ্র 

নিত্যং গ্রুবমেৰ বর্ষতি $ তথা বুশ এব স্তনয়িত্বোর্সেঘন্ত নির্ধোষঃ শ্রয়তে ॥২৫॥ 
কিমিতি। অন্তর এষু, পার্থম্ত অর্জুনম্ত, কিং নাম কাধ্যং প্রযোজকং কর্ম বিদ্যতে, অপি তু 

কিমপি নেত্যর্থঃ ৷ অতএব কেবলাদেকম্মাৎ্, কামাৎ অজ্জুনশুভাভিলাষাৎ, অশ্মান্থ দ্বেষাদ্বা রোষাদ্বা, 

অন্যত্র খতে, কথং বা সোহ্জ্জুন: প্রশশ্যাতে ॥২৬॥ 

আচার্ধ্যা ইতি । আচাধ্যাঃ, কারুণিক। দয়ালবঃ, প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ, অপায়দশিনঃ কার্্যমাত্র 

এব বিপত্সস্তাবয়িতারশ্চ । অতএব মহাভয়ে প্রাপ্তে উপস্থিতে, এতে আচাধ্যাঃ, কথঞ্চনাপি 

কর্তব্যবিষয়ে ন সম্প্রষ্টব্যাঃ, অপায়প্রদর্শনসম্ভবাৎ ॥২৭॥ 

প্রেতি। পগ্ডিতাঃ, বিচিত্রেযু প্রাসাদেযু রাঁজসদনেযু, গোঠ্ীযু সভান্থ, উপাসনেষু 

যঙ্ঞাদ্তায়তনেযু চ, বিচিত্রাঃ কথাঃ কুর্ববাণা ক্রবাণা ভবস্তি। অত্এবৈতে তত্র তেঘে 
শোভন: ॥২৮॥ 

ভারতভাব্দীপঃ 

পার্থন্তার্ছুনম্তাগমনেহতজ্র কিং কাধ্যং কিমর্থং বা সৌহনেন প্রশম্ততে তত্র হেতু: _অন্ত্র 

পার্থশ্রেয়সি কামার্দভিলাষাৎ অম্মান্থ বা ঘেষাৎ জিঘাংসাতঃ । রোষাতন্মলাদ ভিলনাৎ ॥২৬। 
ভ্রোণমুপহসতি--আচাধ্যা ইত্যাদিনা। কারুণিকা ইত্যনেন যুদ্ধধন্মীনভিজত্বমুক্তমূ। অপাপম্ 

সর্ধবদাই বায়ু বহিত হয়, অবশ্ঠই ইন্দ্র বর্ষণ করেন এবং মেঘের গর্জনও বনুতরই 

শুনা যায় ॥২৫॥ 

স্বুতরাং এই সকল ব্যাপারে অজ্জুনের কি উপযোগিতা আছে ? অতএব কেবল 

অজ্জুনের শুভকামনা, কিংবা আমাদের উপরে বিদ্বেষ ব। ক্রোধ রর কেনই ব৷ 

তাহার প্রশংসা করিবেন ॥২৬। 

আচার্য্যেরা দয়ালু, পণ্ডিত এবং সকল কার্যেই বিপৎসম্ভাবনাকারী ; মুৃতরাং 

কোন গুরুতর ভয় উপশ্ছিত হইলে, কোন প্রকারেই ইহাদের নিকট কর্তব্য বিষয়ে 
প্রশ্ন কর! উচিত নহে ॥২৭॥ 

পগ্ডিতগণ বিচিত্র রাজভবনে, সভায় এবং যজ্ঞপ্রভৃতি উপাসনার স্থানে 
সস এসপি সপ পপর পাপ 

(২৭)-..প্রোজাশ্চাপাপদশিনঃ_বা। ব রা ম। (২) ,গোঠীষ.পসনেষু চ-_বা ব রা -- 

গোচীষু চ বনেধু চ--ভা। 



পর্বধণি দ্বিস্বারিংশোহ্ধ্যায়ং | ৩৮৭ 

বছুন্যাশ্চর্য্যরূপাশি কুর্ববস্তো জনসংসদি | 

ইজ্যান্তে চোপসন্ধানে পণ্ডিতান্তত্র শোভনাঃ ॥২৯। 

পরেষাং বিবরজ্ঞানে মনুষ্াচরিতেষু চ। 
অন্নসংস্কারদোষেষু পণ্ডিতাস্তত্র শোভনাঃ ॥৩০।॥ 

প্ডিতান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা৷ পরেধাং গুণবাদিনঃ | 
বিধীয়তাং তথা নীতির্ধথা বধ্যেত বৈ পরঃ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
বুনীতি। পণ্তিভা:, জনসংসদি লৌকসভায়াম্, ইজ্যান্ত্রে যজ্জীয়পশ্তুচ্ছেদনাস্ত্রে, উপসন্ধানে 

যজ্ঞাঙ্গান্তচ্সন্ধানে চ, বুনি আশ্চধ্যক্ূপাণি বাক্পটুক্বগ্রকাশাদীনি কণ্মাণি কুর্ধন্তেো ভবস্তি। 

অতএবৈতে তত্র তেঘেৰ শোভনাঃ ॥২৯॥ 

পরেধামিতি। পগ্ডিতাঃ পরেধাং বিবরজ্ঞানে ছিত্রাৰধান্রণে, মন্ুস্তচরিতেযু। অঙ্গসংক্কাএ- 

দৌষেষু অন্নািপাকগুণদোষবিবেচনেষু চ, নিপুণা ইতি শেষঃ। অতএব তে, তর তেঘে? 
কর্মস্থ শোভনাঃ। তেন চ তে তেঘেব যোজ্যাঃ, ন তু যুদ্ধার্দাবিতি ভাব: ॥৩০॥ 

পগ্ডিতানিতি । পরেষাং গুণবাদিনঃ পণ্ডিতান্, পৃষ্ঠত: কৃত্া পশ্চান্তাগে সানস্থাপা, তথা 

নীতিবিধীয়তাম্, যথা পরঃ শক্রর্ধ্যেত ৪৩১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 

অহিংস! তদ্দশিনঃ ॥*৭--২০॥ আশ্চর্যাবূপাণি বিনোদাদীনি ইজ্যান্ত্রে যজজাদুধে কপালাধো 
তেষামুপসন্ধানে শ্াসাদনপ্রোক্ষণাদৌ পরেষাম্ ইজ্যান্ত্জ্ঞানাং যজিকানাং বিবরজঞনে ছিদ্র 

দর্শনে ॥২৯। (পাঠান্তরে) মন্ুয্যুচরিতেযু আলানাচমনভোজনাদিযু, হস্তাস্বরথচরধ্যা হস্ত্যাধিণা 

বাহনেন চর্ধ্যা গমনং খরাদীনাং কন্মণি চিকিৎসাদোৌ! প্রভোগীষু গৃহবাহাখয়বেষু প্রপীয়- 

মানবলিদানাদাবিত্যর্থঃ | সংস্কারো বৈশ্বদেঝদিনা। দৌবঃ কেশকীটপাতাদিনা ॥৩*--৩১। 

বিচিত্র কথা৷ বলিয়া থাকেন; স্ত্তরাং ইহারা সেই সকল স্থানেই শোভা 
পান ॥২৮॥ 

পগ্ডিতরা লোকসভায়, ষক্তীয় অস্ত্রে এবং যচ্ছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনুসন্ধানে ব্তাতর 

আশ্চর্য্য কথ! বলিতে পারেন ; সুতরাং ইহার! সেই সকল স্থানেই শোভা পাইয়। 

থাকেন ৪২৯ 

পরের ছিদ্র নিরূপণে, মনুষ্যচরিক্্রনির্ণয়ে এবং অক্স-পানাদির দোষ-গুণ-বািবেচনে 

পণ্ডিতের! নিপুণ ; নুতরাং গাহারা সেই সকল কাধ্যেই শোভা পান ॥৩০॥ 

(২৯)..-ইতস্তরে চারসন্ধানে _প্র,++ইছসেযু চ সন্কানে-তা। (৩+) পূর্বার্ধীৎ পরম্ 

'হস্তযশ্বরথচ্ধ্যান্থ খরোষ্টাজাবিকণ্্ণি | » গোঁধনেষু প্রভোলীযু বরহারমূুখেযু, চ॥' ইত্য- 

সঙ্গতার্থকং চ ব্রপচতূষইয়যধিকম্--বা ব বা স|-"আন্সসংস্কারদোষে ৮--ত|। 



৩৮৮ মহাভারতে বিরাট 

গাবশ্চৈব প্রতিষ্ঠস্তাং সেনা ব্যুহস্ত ম। চিরম্। 
আরক্ষাশ্চ বিধীয়স্তাং যত্র যোত্স্যামহে পরান্ ॥৩২॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে ছুর্য্যোধনবাক্যং নাম দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০)॥ *% 
2১ 

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

কর্ণ উবাচ। 

সর্ববানায়ুক্মতে। ভীতান্ সন্ত্স্তানিব লক্ষয়ে। 

অযুদ্ধমনসশ্চৈব সর্ববাংশ্চৈবানবস্থিতান্ ॥১। 
দিলা বব ও এ লও কও ৩ ও আত 6 ও 2) ৩:02 এ ও ও ৫৮ ও পা ১ পচ ও এব ঢা 4 ও ও) 08 5 5 এ ও এ ৫৮ 2১ ও) 8 00৮ এ ৫৪ ৯৮ ও ৫১ এ পচ 0১ ও ১ রও 5 0 এ ওর জগ ও ও এ 9 ও আচ ও জর ডক ৬ ও ও 02 রা এ ও ও 08৫১ ৬. 52 0 4১ ৫ 0১ 2৫১ এ 0১ ট প ও ও চিজ চি ৯ ক জন 

ভারতকৌমুদী 
গাব ইতি। গাবশ্চ প্রতিষ্ঠস্তাং শ্বদেশং প্রতি গচ্ছন্ত, মা চিরং শীগ্রমেব, সেনাঃ বুহন্থ 

বৃহভাবেন তিঠন্ত, আরক্ষাঃ সমস্তাৎ রক্ষাশ্চ বিধীয়স্তাম্, যত্র তিন্তো বয়ং পরান্ শত্রন্, 

যোত্শ্ামহে প্রহরিস্যামঃ ॥৩২। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রাহ রিদাসসিন্ধাস্তবাগীশভট্র চাধ্যবিরচিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি গোহরণে 
ঘ্বিচত্বারিংশোহধযায়ঃ ॥০॥ 

টিটি তি 

সর্বানিতি । হে ভীম্মায়ঃ! আযুক্মতঃ প্রশস্তায়ুশালিনঃ সর্বানেৰ ভবতঃ, ভীতানিব, 

সন্তরন্তান্ উদ্বিগ্নানিব, তথ! সর্ববান্, ন বিদ্ান্তে যুদ্ধে মনাংসি যেষাং তানিব, অনবস্থিতান্ 

ভারতভাবদীপঃ 
গাঃ ব ইতি চ্ছেদঃ, গাঁবশ্চ সম্প্রতিষ্ঠস্তামিতি পাঠাস্তরে গাব ইত্যেকং পদম। আরক্ষাঃ 

রক্ষকাঃ ॥৩২। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকণীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৪২৪ 

অতএব পরের গ্ুণবাদী পণ্ডিতদিগকে পিছনে রাখিয়া! আপনারা সেইয় নীতি 

বিধান করুন, যাহাতে শক্রকে বধ করা যায় ॥৩১ 

আর সত্বর গরুগুলি দেশের দিকে প্রস্থান করুক, সৈন্যের! বযুহিত হউক এবং 
আপনারা সকল দিকেই রক্ষা বিধান করুন, যেখানে থাকিয়া আমর! শত্রুদের সহিত 

যুদ্ধ করিতে পারিব” ॥৩২॥ 

০) নাব্চস্রত্তাপ্য লেন রহ সমতা ব ম/বামছে নু 
* *.**ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঠস্প্প্র, **'সপ্তচত্বারিংশোহ্ধ্ায়ঃ১--বা বরা ম। (১) সর্বানাযুধ্যতঃ 
স্প১***অতত্ধমনসঃস্ভা | 



পর্রবণি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৯৮৯ 

য্যেষ রাজ! মণ্হ্যানাং যদি বীভত্স্থরাগতঃ | 
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্ ॥২॥ 
মম চাপপ্রযুক্তানাং শরাণাং নতপর্ববণাম্। 

নাবৃত্তিরচ্ছতামন্তি সর্পাণামিব সর্পতাষ্ ॥৩॥ 

রুক্সপুঙ্থাঃ স্থতীক্ষা গ্রা মুক্তা হস্তবতা ময়া। 
ছাদয়ন্ত শরাঃ পার্থং শলভা! ইব পাবকম্ ॥8॥ 

শরাণাং পুজ্খসক্তানাং মৌব্ব্যাভিহতয়া দুঢমূ। 
শ্য়তাং তলযোঃ শব্দো ভেয্যোরাহতয়োরিব ॥৫॥ 

ভারতকৌ মুদী 
অস্থিরচিত্তানিব চ লক্ষয়ে। তীস্ম ইচ্ছামৃত্যুঃ, ভ্রোণোহপি প্রীয়েণশ তখৈব, কৃপাশ্বখামানৌ 
চ চিরজীবিনাবিতি যুক্মাকং প্রশস্তাফুশাপিনামপি যন্মরণভয়ং তদাশ্ধামেবেতি আযুক্মত্পদ- 

প্রয়োগাভিপ্রায়ঃ ॥১। 

য্দীতি। এষ ফদি মৎ্ল্যানাং রাজা শ্টাৎ, যদি বা বীভৎম্থরজ্জুন এবাগতো৷ ভবে, তদা €ব্লা 
তটঃ, মকরালয়ং সমুদ্রমিব, অহমেবৈনমাঁবারয়িস্তামি রোত্ম্তামি ॥২॥ 

মমেতি । মম চাঁপপ্রযুক্তানাং ধনুনিক্ষিপ্ানাম, অতএব সর্পতাং সএলং গচ্ছতাং স্পাণ!|মিব 

গচ্ছতাং নতপর্বণাং কিঞ্ছিত্রে।পাস্ততাগানাং শরাণাম্, অবৃর্তিলক্ষোতঘবর্তনং নাজ ॥৩। 

রুক্সেতি। রুক্পপুঙ্থা: শর্ণথচিতপুঙ্খদেশাঃ স্বতীক্ষাগ্রাশ্চ শরা:, হস্তবতা লঘুহস্তশাপিনা ময়, 

মুকা নিক্ষিপ্তা: সম্তঃ, শলভাঃ পাবকমিব) পার্থং ছাদয়স্ধ ॥৪॥ 

শরাঁণামিতি। পুঙ্খসক্তানাং স্বর্ণপুঙ্থযুক্তানাং শন্াণাং ক্ষেপকাপ হতি শেষ, মৌর্ধ্যা 
গুণেন দুঢ়মভিহতয়া হেতুনা, আহতয়োবাদিতয্নোর্ভেধ্যোরিব, তলয়োজ্যখ।তবারণয়োঃ শবঃ 

ুক্মাভিঃ শ্রয়তাম্, ন পুনযু'ধ্যতামপীতি ভাব; ॥৫। 
পপি ০০ আস পা পা পা ক ০ পল পা এ তাত পিন পারি 

কর্ণ বলিলেন-__“বীরগণ ! আপনারা সকলেই চা তথাপি আপনাদিগকে 

যেন ভীত, উদ্দিগ্, যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছু এবং অস্থিরচিত্ত বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি ! ॥১॥ 

এই ব্যক্তি যদি মংস্যরাজ হন, কিংব! অর্জুনই যদি আসিয়! থাকে, তবে তীর 
যেমন সমুদ্রকে বারণ করে, সেইরূপ আমিই উহাকে বারণ করিব ।২ 

আমার নতপব্র্ব বাণগুলি ধনুনিক্ষিপ্ত হইয়া সপসমূহের ন্যায় সরলভাবে চ'লতে 

থাকিবে; কিন্ত সেগুলির লক্ষ্যচ্যুতি ঘটিবে না ॥৩1 
আমি লঘৃহস্ত ; সুতরাং পতঙ্গনমূহ যেমন অগ্নিকে আবৃত করে, সেইরূপ আমার 

নিক্ষিপ্ত স্বরণপুঙ্ঘ ও স্থৃতীক্ষাগ্র বাণসমূহ যাইয়া অর্জুনকে আবৃত কবিবে ॥81 

(২). অহমাবারয়াম্যেনং বেলেব সরিতাং পতিম্--ভা। (৪) রুলপুন্ধাঃ প্রসঙ্গাগ্রাঃ--ভা1। 

০০ খাত 



৩৯০ মহাভারতে বিবাট- 

সমাহিতো হু বীভত্হ্বর্বর্ষাণ্যফৌ চ পঞ্চ চ। 

জাতম্নেহশ্চ যুহ্ধেহম্মিন্ ময়ি সম্প্রহরিষ্যতি ॥৬। 

পাত্রীভূতশ্চ কৌন্তেয়ে ব্রাহ্মণো গুণবানিব | 
শরোঘান্ প্রতিগৃহ্বাত্ ময়! মুক্তান্ সহস্রশঃ ॥৭॥ 

এষ চাপি মহেম্বাসন্ত্িধু লোকেবু বিশ্রুতঃ | 
তহঞ্চাপি কুরুশ্রেষ্ঠাদর্ভবনাক্নাবরঃ কচি ॥৮॥ 
ইতশ্চেতশ্চ নির্মম ক্তৈঃ কাঞ্চনৈর্গাপ্রবাজিতৈঃ | 

তামগ্ত বৈ ব্যোম খছ্যোতৈরিব : সংরৃতম্॥৯॥ 
শব তি ও নট এ পপ পপ পপ পপ তত হজ 

ভারতকোমুদী 

সমিতি । বীভৎ্সথরঞ্ছুনঃ, অক্টো চ পঞ্চ চ মিলিত্বা ত্রয়োদশ বর্ষাণি, সমাহিত: অন্দাতি- 

বনাদে স্বাপিতঃ। অতএব অস্মিন্ যুদ্ধে, জাঁভন্মেহঃ বনবাসাদিক্রেশী২ৎ উৎপক্নারাগঃ। 
অতএবাসৌ ময়ি সম্প্রহরিস্যাতি 1৬। 

পাত্রীতি। গুণবান বিদ্যাদিমান্ ব্রাঙ্গণ ইব, কৌসন্তেয়োহজ্জুনঃ, পাত্রীভূতঃ ধনানায়িব 
মম শরাণাং নিক্ষেপস্থানীভূতঃ, ভক্তেরিৰ চিরবৈরাদিতি ভাব: । অতএবাসৌ কোন্তের়: 

ময়া মুক্তান্ সহন্রশঃ শরোঘান্ প্রতিগৃহ্বাত়, স ব্রাঙ্মণো ধনানীবেত্যাশয়ঃ ॥৭। 
এষ ইতি । এষ অর্জুনশ্চাপি, ত্রিষু, লোকেযু, সহেঘাসো মহাধনুর্ধরে বিশ্রুতঃ। অহঞ্চাপি 

কুরুশেষ্ঠাদর্জুনাৎ কচিদপি নাবরঃ ন নিকৃষ্ট: |৮। 

ভারতভাবদীপ: 

সর্বানিতি | সর্ববান্ ভীম্মাদীন্, অনবস্থিতান্ চঞ্চলান্ ॥১--২॥ অবৃত্তিলক্ষ্যচ্যুতিন ॥৩-_৪। 

পুঙ্থসক্তানাং সক্তপুঙ্থানাম্ ॥৫--৮1। গার্ধবাজিতঃ গৃরপক্ষবাজো বেগঃ শব: পক্ষো বা 

সঞ্জাতো যেষাং তৈঃ, “বাজো নিঃম্বনপক্ষয়োঃ। বেগে পুমান্” ইতি মেদিনী ॥৯॥ অক্ষযা- 

স্বর্ণপুঙ্খ বাণ সকল ক্ষেপ করিবার সময়ে ধনুর গুণ দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হইতে 

থাকিবে ; তখন বাগ্ভমান ছুইট। ভেরীর শব্দের হ্যায় আমার তলছয়ের (ছুই হাতের 
ছুইটা চামড়ার ঠসির) শব্দ শুনিতে থাকিবেন ॥৫ 

আমরা তের বৎসর অজ্জুনকে কষ্টে রাখিয়াছি ; ম্ুতরাং এই যুদ্ধে সে অনুরাগী 

হইয়াছে বলিয়া অবশ্যই আমাকে প্রহার করিবে ॥৬। 
আবার গুণবান্ ব্রাঙ্গণের শ্যায় অর্জনও আমার নিক্ষেপের পাত্র; সুতরাং 

আমার নিক্ষিপ্ত সহত্র সহস্র বাণ সেও গ্রহণ করিবে ॥৭॥ 

তা'র পর, অর্জুনও মহাধনুর্ধর বলিয়া ত্রিভৃবনে বিখ্যাত হইয়াছে এবং আমিও 
কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জন অপেক্ষা কখনও নিকৃষ্ট নহি ॥৮॥ 

(৬)*'জাতনেহশ্চ যুদ্ধত্ত--তাঁ। (৭). সহত্রধা্ডা। ৬৮) এব চেব-প্রবাবরা ম 

***অঙ্ছুনাদবরঃ: কচিৎ-তা। (৯). গা বাজিভিঃ--ভা1। 

শি ০৫৪ এ) ও চট জ১ এ বা জি জা জার বর রা এরনিা ওনার ৪ এরি এ ৩৩ ও হট তা রড জর ৫8৪৪ ৩ ও ৩১ ও এ 
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অগ্যাহমণমক্ষয্যং পুরা! বাচা প্রতিশ্রচতমূ। 
ধার্তরাষ্ত্রায় দাস্যামি নিহত্য সমরেহর্ুনম্ ॥১॥ 
অন্তর! ছিগ্যমানানাং পুজ্মানাং ব্যতিশীধ্যতাম্। 
শলভানামিবাকাশে প্রচারঃ সম্প্রদৃশ্যতাম্ ॥১১॥ 
ইন্্রাশনিসমস্পর্শৈ মহেন্্রসমতেজসমূ্ | 
অর্দয়িষ্যাম্যহং পার্থমুক্কাভিরিব কুপ্তীরম্ ॥১২॥ 

তমগ্রিমিব তুদ্ধর্বমসিশক্তিশরেহ্ধনম্ । 

পাশুবায়িমহং দাপ্তং প্রদহস্তমিবাহিতান্ ॥৯ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইত ইত্তি। অন্য ব্যোম আকাঁশম, ইতশ্চেতশ্চ নিশ্ুকৈত, কাঞ্চনৈ : শ্বর্ণময়ৈ:, অতএব 

থস্তোতৈরিব চলগ্তিঃ, গৃধাণামিব ইতি গাধ্র্? বাজা: পক্ষা এষু সঞ্জাতা ইতি গাধর বাজিতান্তৈঃ 

শবৈঃ, সংবৃত যুক্মাভিদ ত্তাম্ ॥৯। 
অগ্যেতি। অস্ত অহম্, সমরে অজ্ঞুনং নিহত্য, পুর! ধার্তরাষ্্ায় ছৃর্ধ্যোধনায় বাচা প্রাতি- 

শ্রুতম্, অক্ষয্যম অন্যৈঃ ক্ষপয়িতৃমশকাম্ খণম, দাশ্যামি খওয়িস্বামি পরিশোধয়িস্যামীতা্থঃ, 
“দে! অবখগুনে” ইতাশ্য প্রয়োগাৎ্ 1১০। 

অন্তরেতি । অন্তরা মধ্যে ছিগ্যমানানাম, অতএব বাতিশীরধ্যতাং পরস্পরং বিশীধ্য- 

মাণানাম্, শলভানামিব, পুহ্খানাং পুজ্থবতাং শরাণাম, আকাশে প্রচারো বিচরণং ঘুন্মাভিঃ 

সম্প্রদৃশ্যতাম্ ॥১১। 

ইন্দ্রেতি। অহম্, ইন্দ্র অশনের্বজন্ত সম: স্পর্শো যেষাং তৈত্তাদুশৈ: শরৈঃ, মহছে্র- 
সমতেজসং পার্থমজ্ছনম্. উক্কাভিঃ কুঞ্জরং হস্ভিনমিব, অরয়িস্তামি ॥১২। 

তমিতি। অশ্ববেগ এব পুরোবাত: অগ্রবস্তী বামূরশ্য সঃ, রখোধনতদ্ধনিণের ভ্নয়িতু,- 
পল আপ 

জা জাজ ভরা ও লজ 

৯০৫৬ স ৬৯ ৮. _ সপ, আপ পা 

অতএব ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত খগ্যোততুল্যস্বর্ণথচিত ও ৃপরপক্ষযুকত বাণসমূহ্ধারা 
আকাশটাকে আপনারা আবৃত দেখিবেন ॥৯॥ 

আমি পৃর্ধে বাক্যছারা ছুর্যোধনের নিকটে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আজ 
যুদ্ধে অজ্জনকে নিহত করিয়া সেই অক্ষয় খণ শোধ করিব ॥১০॥ 

্ব্ণপুঙ্ বাণ সকল মধ্যপথে ছিন্ন হইয়া বিশীর্ণ হইতে থাকিবে; সুতরাং 
আকাশে পতঙ্গের ন্যায় সেগুলির বিচরণ আপনারা দেখুন ॥১১৪ 

মান্গুষ যেমন উক্কাদ্বারা হস্তীকে পীড়ন করে, আমিও সেইরূপ ইন্দের বঞ্ধের 

তুল্যস্পর্শশালী বাণছ্ারা ইন্দ্রের তুল্য তেজন্বী অর্জুনকে গীড়ন করিব 1১২1 
(১১)-"ব্যতিকীধ্যতাম্ প্র । (১২)-*সমস্পর্শয্_বা ব বা ম,*মহেম্দ্রাশনিতেজসা--ভা। 

ইতঃ পরম্ 'রথাদতিরথং শুরং সর্বশস্বভৃতাং বরম্। বিবর্ণং পার্থমাদান্যে গরুত্মানিব পক্নগম্ 8, 
অন্পমধিকঃ ক্লোক+--বা! বরা ম। 



৩৯২ মহাভারতে বিরাট- 

অশ্ববেগপুরোবাতো রখোঘন্তনয়িতু.মান্। 
শরধারো মহামেঘঃ শময়িষ্যামি পাগুবম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্) 

মণ্কার্মম,কবিনিু'ক্তাঃ পার্থমাশীবিষোপমাঃ | 

শরাঃ সমভিসপন্ত বল্ীকমিব পন্নগাঃ ॥১৫। 

হ্বতেজনৈ রুল্সপু্ৈঃ স্থপীতৈর্নতপর্ববভিঃ 
আচিতং পশ্য কৌন্ভেয়ং কণিকারৈরিবাচলম্ ॥১৬। 

৮ ক ও এও জা কিডজ পভ জজ রড লজ ও ক ও শত ভ্জ হজ ও এও ৮ রদ ৪ জজ রর) চর ও ভগ গার ওত জা রাঃ এ ও হাতও এ 2 জারা দর 

রাগ 
মেঁঘধ্বনিরম্তান্তীতি সঃ, পন্তনয়িতু,ঃ পয়োবাহে তজ্ধনৌ মৃত্যুরোগয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ, শরা 
বাণা এব শরাণি জলানি তেষাং ধারা শ্রাবেো যন্ম।ৎ সঃ, “শরক্তেজনকে বাণে ধ্যগ্রে না 

শরং জলে” ইতি মেদ্িনী, মহামেঘস্তদ্পঃ অহম্, সাক্ষাদগ্নিমিব দুগ্ধর্যম্) অসিশক্তিশরা এব ইচ্ধনানি 

কাঙ্ঠানি যন্ত তম্, দীপ্চং প্রজ্লিতম্, অতএব অহিতান্ শব্রন্ প্রদহস্তমিব, পাগ্ডবং ক্লেশাতিশয়াৎ 

গন্ধকাদিনিক্ষেপাচ্চ পাওুব্ণীভূতম্, তম, পাওবোহজ্ছুন এবাগ্রিস্তম। শময়িস্তামি নির্ববাপয়ি- 

স্যামি 1১৩---১৪॥ 

মদ্িতি। মতকার্ম্ম.কেণ বিনিমু'ক্তা নিক্ষিপ্তাঃ, আশীবিষোপমাঃ সর্পতুল্যাঃ শরাঃ, পন্নগাঃ স্পা, 
বন্মীকম্ উ়ীম্বত্তিকাস্ুপমিব, পার্থমজ্জুনম্, সমভিসপন্ত প্রবিশস্ত ॥১৫। 

ম্বিতি। হেরাজন্! ত্বম্, শোভনানি তেজনানি শিলাঘর্ষণানি যেষাং তৈঃ, কক্পপুজ্ধৈ, 

্বর্ণথচিতৌপাস্তদেশৈং অতএব তদ্দেশে স্বপীতৈঃ, নতপর্বভিঃ ঈষদ্বক্রেপাস্তৈঃ শরৈঃ) কনিকারৈঃ 

পু্পৈ:, অচলং পর্বতমিব, কৌস্তেয়মঞ্ছুনম্, আচিতং ব্যাপ্তং পশ্ঠয ॥১৬। 

সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় ছুদ্ধর্য এবং বহু ক্লেশে পাণুতাপ্রাপ্ত সেই অজ্জুনরূপ অগ্নি 

অসি, শক্তি ও বাণরূপ কাষ্ঠ পাইয়! জ্বলিতে থাকিবে এবং শক্রগণকে যেন দগ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইবে ; তখন আমি মহামেঘন্বরূপ হইয়! তাহাকে নির্ববাপিত্ত করিব; 

তৎকাঁলে অশ্বের বেগই আমার সম্ম.খবস্তি-বায়ুম্বরূপ হইবে, রথধ্ৰনিই গর্জনস্বরূপ 
কীড়াইবে এবং বাণধারাই জলধারাম্বরূপ হইয়া চলিতে থাকিবে ॥১৩-_ ১৪॥ 

সর্প সকল যেমন উয়ীর মাটির ভিতরে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমার কান্মুক 
নিক্ষিপ্ত সর্পতুল্য বাণ সকল যাইয়া অজ্ঞুনের দেহের ভিতরে প্রবেশ করিবে ॥১৫॥ 

রাজা! তুমি দেখ যে, কণিকারপুষ্প যেমন পর্ববতকে ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ 
স্থনিশিত, ব্বর্ণপুঙ্খ, অতি পীন্তবর্ণ ও নতপর্ধ্ব বাঁণ সকল যাইয়৷ অর্জুনকে ব্যাপ্ত 

করিয়াছে ॥১৬॥ 

(১৪)---পর্ারামহামেঘ:--ভা। (১৬) আতেদসৈ_-ভা। 



পর্ববণি ভ্রিচস্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩৯৩ 

জামদগ্র্যাম্ময়া হাস্ত্রং যশ প্রাপ্তম্বষিসত্তমা্ড | 
তদুপাশ্রিত্য বীর্য্যঞ্চ যুধ্যের়মপি বাসবমূ ॥১৭॥ 
ধ্বজাগ্রে বানরস্তিষ্ঠন্ ভল্লেন নিহতো ময়া । 
অগ্যৈব পততাং ভূমৌ বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥১৮। 
শত্রোর্ময়া বিপন্নানাং ভূতানাং ধ্বজবাসিনাম্। 
দিশঃ প্রতিষ্ঠমানানামস্ত শব্দো দিবং গতঃ ॥১৯॥ 
অদ্য দুর্য্যোধনস্যাহং শল্যং হৃদি চিরস্থিতম্। 

*সমুলমুদ্ধরিয্যামি বীভত্স্থং পাতয়ন্ রাড ॥২০॥ 
হতাশ্বং বিরথং পার্থং পৌরুষে পর্য্যবস্থিতম্। 
নিশ্বসন্তং যথা নাগমগ্য পশ্যান্ত কৌরবাঃ ॥২১॥ 

ভারতাকৌমুদী 

আামেতি। ময়া হি খধিসতমাৎ জামদগ্র্যাৎ পরশুরামাৎ যদস্্ং প্রার্চম, তৎ অস্ত্রমূ, বীর্ঘযং 
মদীয়ং স্বাভাবিক বলঞ্চ উপাশ্রিত্য, বাসবমিন্দ্রমপি যুধোয়ম্ ॥১৭॥ 

ধবজেতি। অঞ্জুনন্ত ধবজাগ্রে তিষ্ঠন্ বানরঃ ময় ভল্লেন অগ্ত্রবিশেষেণ নিহতঃ সন, ভৈরবান 

রবান্, বিনদন্ কুর্ববন্, অগ্যৈব ভুমো৷ পততাং পততু ॥১৮॥ 

শত্রোরিতি। শত্রোরজ্জুনন্থা ধ্বজবামিনাম্, ময়া বিপন্নানামন্াথাতেনাহতানাম্, অতএব দশ: 

প্রতিষ্ঠটমানানাং পলায়মানানাম্, ভূতানাং দেবযোনিবিশেদাণাম্ শব আর্তনাদ, দিধং গতঃ উচ্চত্বাৎ 

আকাশং গতঃ অস্ত ॥১৯। 

অস্যেতি। অগ্য অহম্, রথাৎ বীভৎস্থমর্জুনং পাঁতয়ন্, ছধ্যোধনন্থ হাদি চিরস্থিতং শঙ্যং 

শল্যমিবোছেগম, সমূলম্, উদ্ধরিস্যামি উৎপাটগিস্তামি ॥২* ৪. . রিযির়ারারা 

আমি, খধিশ্রেঠ পরশুরামের নিকট যে অস্থ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এবং 
নিঞ্জের বল অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি ॥১৭॥ 

অর্ঞুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর আমার ভল্পদ্বারা নিহত হইয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে 

থাকিয়া অগ্ভই 'ভূতলে পতিত হউক ॥১৮॥ 

অর্জুনের ধ্বজবাসী ভূতগণ আমার অস্ত্রে আহত হইয়া সকল দিকে পলায়ন 

করুক এবং তখন তাহাদের আর্তনাদ আকাশগামী হউক ॥১৯॥ 

আল্র আমি অর্জুনকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া ছু্যোধনের হাদয়ে চিরস্মিত 

উচ্ছেগশল্যকে সমূলে উৎপাটন করিব ॥২০॥ 
0৯). সংপ্রা্থম-প্র,.তদপাশ্রিত্য--তা। (১৮)"-ভল্লেনাভিহতঃ_বা ভা। (১৯) 
শত্োর্ডসনবিপন্থানাম্__ প্র, শত্মৈ্ময়াতিপক্নানাহ্ঁ-ভা । (২*)"চিরং স্থিতম্বপ্র। (২১) নিক 

সম্ভম--বা বরা ম তা। | 
বিশ্বাট-৫* (১২) 



৩৯৪ মহাভারতে বিরাট- 

কামং গচ্ছন্ত কুরবো ধনমাদায় কেবলম্। 
রথেষু বাপি তিষ্ঠন্তো যুদ্ধং পশ্যান্ত মামকম্ ॥২২॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতঙাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বিরাটপর্বরণি 

গোহরণে ৮৮০০০ কর্ণবাক্যং নাম ব্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
০, 

চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 

কূপ উবাচ । 

সদৈব তব রাধেয় ! যুদ্ধে ক্রুরতরা মতিঃ | 
নার্থানাং প্রকৃতিং বেশুসি নানুবন্ধমপেক্ষসে ॥ ১॥ 

ভারতকৌমুদী 

হুতেতি। অদ্য কৌরবাঃ, পৌরুষে পর্ধ্যবস্থিতং মহাযুদ্ধেন মহাপুর্রষকারং প্রকাশয়স্তমপীত্যথ: 
পার্থমঞ্জুনম্, হতাশ্বম, বিরথং নাগং সর্পং যথা তথা নিশ্বসম্তঞ্চ পশ্বান্ত ॥২১৪ 

কামমিতি। কুরবঃ, কামং যথেচ্ছমঠ কেবলং ধনমাদায়ৈব গচ্ছন্ত ; রথেষু তিষ্ঠতো বাপি 
মামকং মদীয়ং যুন্ধং পশ্যন্ত ॥২২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচারধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা্তবাগীশভন্টাচার্ধ্যবির চিতায়াং 
মহাঁভাত্বতটীকায়াং ভারতকৌমু্দীসমাখ্যায়াং বিরাঁটপর্বণি গোহরণে ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥*1 

সক সপ 

তদানীং তত্রাজ্ছনেন সহ যুদ্ধন্তানৌচিত্যাবধারণাদাক্ষেপমুখেন “সর্বানাযুক্মতো ভীতান্” 
ইত্যাদিকর্ণোক্তিং প্রতিবদতি__সদ্দেতি। হে রাধেয়!। এতেন কর্ণস্য নিকৃষ্টতয়! দেশ- 

ভারতভাবদীপঃ ৃ 
মিতরৈঃ ক্ষপর্মিতুমশক্যম্ ॥১*॥ পুত্খানাং পুঙ্ঘবতীং শরাণাম ॥১১--১৫॥ নতপর্বভিঃ সমীকৃত- 
্রন্থিপ্রদেশৈঃ ॥১৬-১৮॥  বিপন্নানাং ভ্রংশিতানাম্ ॥১৯-_২১॥ ধনং গোধনম্ ॥২২। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ব্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ং ॥৪৩ 
পেপার 

অজ্ঞুন পুরুষকার প্রকাশ করিতে থাকিবে বটে ; কিন্ত তথাপি আমি হার 
অশ্বগুলিকে নিহত করিব এবং রথখানাও বিনষ্ট করিব ; তখন সে সর্পের শ্যায় নিশ্বাস 

ত্যাগ করিতে থাকিবে ; ইহা আজ কৌরবের! দর্শন করুন ॥২১। 

কৌরবের! ইচ্ছানুসারে কেবল ধন লইয়া গমন করুন, অথব! রথে থাকিয়াই 
আমার যুদ্ধ দর্শন করুন” ॥২২।॥ 

(২২)--*পন্ত্বমানূষম--ভা। । * ****সপ্তচত্বারিংশোন্টধ্যা়১- প্র, “***অই্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 

স্পা বরাষ। (১) অর্থানাং প্রকৃতিম--তা | 



পর্বব্ণি চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৩১৫ 

নয়া হি বহবঃ সম্ভি শান্ত্রমাশ্রিত্য চিন্তিতাঃ | 

তেষাং যুদ্ধস্ত পাপিষ্ঠং বেদয়ন্তি পুরাবিদঃ ॥২॥ 
দেশকালেন সংযুক্তং যুদ্ধং বিজয়দং ভবেশ। 

হীনকালং তদেবেহ ফলবন্ন ভবত্যুত ॥৩। 

ভার হাকোধুযী 

কালাদিবিবেকানহৃত্বং ক্থচিতম্। ক্ু্রতর। নিষ্টুরতরা কেবলহিংসাবিষয়িকা তব মতি:, অতএব স 

সদৈব যুদ্ধে বিষয়ে বর্ততে। কিন্তু ত্বম্, অর্থানাং জয়পরা'জয়ার্দিবিষয়াণাম্, গ্ররৃতিং কারণং ন 
বেসি ন জানাসি ; অন্বধ্যতে পশ্চাৎ সম্পাগ্যত ইত্যন্বন্ধঃ ফলং তঞ্চ, নাপেক্ষসে ইদ্বানীস্তনযুদ্ধত্ 

ফলঞ্চ ন ভাবয়সীত্যর্থ: ॥১ 

নয়৷ ইতি । শাস্ত্র শুত্রপ্রণীতাদি নীতিশাস্্রম, আশ্রিত্য পর্ধযালোচা চিদ্কিতা:, বহবো ছি নয়1ঃ 

সাম-দান-ভেদ-দণ্ুরূপা নীতয়: সন্তভি। কিন্ধ পুরাবিদে! মন্বাদয়ঃ প্রাচীন। বিছ্বাংসঃ, তেষাং সামাদি- 

নয়।নাং মধো, যুদ্ধম, পাপিষ্ট, হিংস।ত্ুকতয়া পাপজনকং নিরুষ্টং বা, বেদয়স্তি জাপয়ন্তি। তথা 

চ মন্ত:“সায়া দানেন ভেদেন সমস্থৈরণবা পথকৃ। বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন 

কদাচন ॥ ৪২৪ 

দেশেতি। দেশেন যুকঃ কালো দেশকালঃ শাকপাধিবাদিত্বাম্মধাপদলোপী সমাসঃ, 

তেন সংযুক্রং যুদ্ধং বিজয়দং ভবে । পরুজ কাপপদৎ দেঁশশ্যাপাাপপক্ষণম। তথা চ ইহ, 

ভারতভানদীপ: 

সদৈবেতি। অর্থানাং গবাদীনাং প্ররুতিং প্রাপ্রিকারণম্ অশ্বন্ধং প্রপ্পৌ বা ফলং ন হি 

দ্রাতমর্থপ্রাপ্তেমুরখাৎ কারণং নাপি ততঃ প্রাপ্ত।নামর্থানাং পরিণামে স্থখকরত্বং চাসশ্তীত্যতি- 

সন্ধি: ॥১। মায়া ইতি | যেষাঁং শকুন্তাদীনাং মায়াঃং কপটানি বহবঃ বহবাঃ সম্তি তেষাং দৃষ্টযা যুক্ধং 

পাপিষ্টং নাঁশকরত্বাৎ । ন হীদানীমর্ছুনো দ্াতেনেব মায়ামাহ্েণ জেতৃং শকা ইতি ভাবঃ। 

পাঠান্তরে নয়াঃ নীতয়:ং সামাগ্যান্তেষাং মধো যুদ্ধ: পাপিষ্ঠটম ॥২। দেশেতি। ইদানীং 

গ্রীষ্মে ন যুদ্ধকাল: শ্রীস্ত্যা জলাভাবেন চ স্যো বাহনানাং নাশাপত্ধেঃ । নাপি দেশো 

গিরিছুর্গাগ্যাশ্িতোহস্তীতি ভাবঃ | ইদং যুহ্ধং ফলং ন লভতে ফলং ন লম্ভয়েৎ। পরপর 
তত _দেশকালাবচৃকুলাবে বর্তেতে হি ভাবঃ। বিক্ষা্তং পরম: ॥৩। ফেশাদেরাতি- 

লিও সি শপ শত 

কুপাচার্য্য বলিলেন__“রাধানন্দন ণ তোমার বুদ্ধি অত্যস্ত ্থ নিষ্ঠুর বলিয়া সর্বদাই 

যুছ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তুমি যুদ্ধাদিব্যাপারের কারণও জান না, কিংবা তাহার 

ফলের অপেক্ষাও কর না ॥১॥ 

কেবল নীতিশান্ত্র পর্যালোচনা করিয়া যাহ৷ জান! যায়, সেরূপ নীতি বহুতরই 

আছে; কিন্ত প্রাচীন পণ্ডিতের সেই নীতিগুলির মধ্যে যুদ্ধটাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই 

(২) যায়! হি বহবঃ--বা বরা ম,-..শাহাণ্যাদত্য চিন্তিতাং_ তা। (০)--হীনকালে-_ভা, 

***'ফলং ন লঙতে পুনঃ--বা বরা ম। 



৩৯৩ মহাভারতে বিরাট- 

দেশে কালে চ বিক্রান্তং কল্যাণায় বিধীয়তে । 
আনুকুল্যেন কার্য্যাণামন্তরং সংবিধীয়তে ॥8॥ 
ভারং হি রথকারস্য ন ব্যবস্যান্তি পণ্তিতাঃ। 

পরিচিন্ত্য তু পার্থেন সন্নিপাতো৷ ন নঃ ক্ষমঃ ॥10 
গু গর রররার ররর ররর রত তর র৩28 এক রা ৫855885858584৫8892র উতওউ58268889 06885558655 255 ৬৪৪5 ৪565586৫৪৪৪৪৪%৭৩ ৪৩৪৩৩৩৬৪৪৪৪ ৪৪৫৮৬৩৩৩৩৪৪ ৩৪৪৪৪৪ তর ডউবারিভবতত৬$৪এ৪ব ও রপর38885$5৮জন্তহি তরিকত উদিত হল? 

ভারতকৌমুদী 
হীনকালম্ অন্থকৃলদদেশকালবিহীনং তদ্যুদ্ধমেব, ফলবৎ জয়ব্ূপফলজনকং ন ভবতি। উত্তশব: 
পাদপুরণে ॥৩। 

উক্তোহয়মর্থো যুক্তত্বান্নীতিশাস্্াহমোদিতোহপীত্যাহ--দেশ ইতি। কল্যাণায় জয়লাভরপ- 

মঙ্গলায়, দেশে কালে চ, বিক্রান্তং বিক্রমপ্রকা শপূর্ববকং যুদ্ধম্, বিধীয়তে নীতিবিষ্তিঃ ক্রিয়তে । 

অতএব আন্গকূল্যেন দেশকালয়োরান্গুণ্যেন, কাধ্যাণাং ফুদ্ধাদিব্যাপারাণাম্, অস্তরমবকাশঃ কর্তব্য- 

তেত্যর্থ:, সংবিধীয়তে নীতিশাস্ত্রণোপী তি শেষঃ । ঘথ] কামন্দকঃ--“সহায়াঃ সাধনোপায়। বিভাগো 

দেশকালয়োঃ। বিনিপাতপ্রতীকারঃ সিদ্ধেঃ পঞ্চাঙ্গ মিষ্তুতে ॥৮ ৪1 

ভারমিতি। পণ্ডিত জনাঃ, রথকারস্ত বদ্ধকেঃ, ভারং রথনিম্মাণাদি হঠসাধ্যং কশ্ম, ন 

ব্যবস্তস্তি কর্তং নাধ্যবস্তস্তি। অতএব দ্রোণস্বমিৰ হঠকারিতাং নেচ্ছতীত্যাশয়ঃ। অতএব তু 
পরিচিস্ত্য দেশকালয়োর্ুকুলতাং বিভাব্য, নঃ অন্মাকম্, পার্থেনাজ্জুনেন সহ, সন্নিপাতঃ যুদ্ধায় 
সম্মেলনম্,। ন ক্ষমঃ নোচিতঃ; দেশশ্তাবিদিততয়া জলাগ্ভভা বাবশ্ঠস্তাবাৎ কালশ্ত চ গ্রীন্মতয়। 

পিপাসাতিরেকািসস্তবাৎ। অজ্জুনশ্ত তু সানিধ্যাদ্বিদিতদেশত্বম এককত্বাচ্চ জলাদিসংগ্রহসস্তব 

ইতি ভাব; ॥৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

কূলযেন হেতুনা কার্ধ্যাণাং যুদ্ধাদীনামত্তরং তাদথ্যং ফলবত্বমিতি যাব । সংবিধীয়তে 

সম্যক্ক্রিয়তে । “অন্তরমবকাশাবধিপরিধানাস্তদ্ষিভেদতাদর্ধ্য। ইতি মেদিনী। মন্ত্রাণামিতি 

পাঠে দেশাছ্যান্তকুল্যেন কাধ্যং বিচাধ্যমিত্যর্থঃ। তত্াভাণকমাহ-_ভারমিতি । যথা 

রথকারেণ দিব্যোহয়ং ময় নিম্মিতো রথঃ স্দৃঢাঙ্গোছনেন ত্বং দেবানপি সর্ববথ! জেম্তসীত্যুক্তে 
তদ্বচসি ভারং দত্ব! দেশকাঁলানুকুল্যমনপেক্ষ্যেব পণ্ডিতা ন বাবস্তস্তি যোদ্্মতি শেষ:। 
এবং ত্বত্চসি ভারং দত্ব দেশাগ্চানকৃল্যমনবেক্ষ্য কথমম্মাভিধোদ্ধব্যম। তব তু বচনং 

রথকা রবচবদর্থশৃম্তমিতি ভাব: | “সর্ববানাসুক্মতো ভীতান্ সন্তস্তানিব লক্ষয়ে” ইতি যতকর্ণে- 
০০ ৯ তা কপ আপস ৮ পলা ০ পপি ০০ ২০০৭-৮১-৩০ এ প্প এর এ এপ 

অনুকূল দেশে ও কালে যুদ্ধ করিলে, তাহাতেই জয়লাভ হয় ; কিন্তু স্থানে 
ও অসময়ে যুদ্ধ করিলে, তাহাতে কোন ফল হয় না ॥৩॥ 

এই কারণেই নীতিজ্ঞেরা মঙ্গললাভের জন্ত অনুকূল দেশে ও কালে যুদ্ধ করিয়া 
থাকেন এবং নীতিশাস্ত্ও দেশকালের আন্মুকুল্য হইলেই যুদ্ধ বিধান করেন ॥8॥ 

(৪) দেশে কালেন...আহ্কুল্যঞ্চ_তা,...আনপূর্যেণ কারধ্যাণাং সত্ধিধীনং বিধীয়তে- প্র। 
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একঃ কুরূনভ্যগচ্ছদেকশ্চাগ্রিমতর্পয়ণ্ড | 
একশ্চ পঞ্চ বর্ধাণি ব্রহ্মচর্য্যমধারয়ত ॥৬॥ 

একঃ স্তভদ্রামারোপ্য দ্বৈরথে কুষ্ণমাহবয়শু | 
একঃ কিরাতরূপেণ স্থিতং রুদ্রেমযোধয়শ ॥৭॥ 

একশ্চ পঞ্চ বর্ধাণি শক্রাদস্্রাণ্যশিক্ষত | 

এক সোহয়মরীন্ জিত্বা কুরূণামকরোদ্যশঃ ॥৮॥ 

ভার্তকৌমুদী 

অর্জুনজয়াশী সর্বখৈব তবাসম্ভবেত্যাহ ফড়ভিঃ গ্লোকৈঃ। এক ইতি। এক এবাজ্ছনঃ, 
রাজসুয়ান পূর্ববং দিখিজয়কালে কুবূন্ অহ্যৈরগম্যান্ উত্তরকুরুদেশান্, জেতৃমভাগচ্ছৎ্। একম্চাঞ্জুনঃ 

দেবাঁন্ বিজিত্য খাগুবে অগ্নিমতর্পয়ৎ । একশ্চাঙ্জুনঃ স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষাকালে উর্ঝশ্থ্াঃ গ্রত্যাখ্যানাৎ 

পঞ্চ বর্ধানি যাব ব্রচ্ষচধামধারয়ৎ। নিতরামবিদিতে স্বর্গে একাকিনোইবস্থ।নমেব দুঙ্ষমিতি 

ভাব: ॥৬1 

এক ইতি। এক এবাজ্ছুনঃ, সথতদ্রাহরণকালে রথে স্থৃভদ্রামায়োপা, রথে যুদ্ধে, রুষঃ 

কুষসন্বদ্ধিনং বলরামার্দিকম, আহ্বয়ৎ। এক এবাঞজ্ছনঃ, পাশ্ুপতাস্লাভাৎ প্রাক কিরাতরূপেণ 

স্বিতং রুদ্রং সসহায়ং শিবমযোধয়ৎ ॥৭॥ 

এক ইতি । একম্চার্ছুনঃ, পঞ্চ বর্ষণি যাবৎ শ্বর্গে শক্রাদিন্্াৎ অস্থাণি অশিক্ষত। অত্রাপি 

পূর্ববদেব ভাবঃ। সোহয়মঞ্জুনঃ, এক এব, রাঁজস্থয়াৎ পূর্বং দিখিজয়কাঁলে অরীন্ দিত্বা, কুরণাং 

কুরুবংলীয়ানাং যশঃ অকরোৎ ॥০॥ 

০০০০ কা সাকা টিউনটি 

পণ্ডিতের রথকারের (ছুতারের) কাধা করিবার জন্য চেষ্টা করেন না। এই সমস্ত 

চিন্তা করিয়াই এখন এই স্থানে অজ্জ্রনের সহিত আমাদের যুদ্ধ করা উচিত হয় 
না ॥৫॥ 

তা'র পর, এক অর্জুন উত্তরকুরুদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, এক অঞ্জন 

খাগুববনে দেবগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া অগ্নিদেবকে সন্তু করিয়াছিল, এক অর্জন 

স্বর্গে পাচ বৎসরপর্য্যস্ত ব্রহ্মচর্ধ্য রক্ষা করিয়াছিল 1৬। 

এক অর্জুন সুভত্রাকে রথে তুলিয়া লইয়া ছৈরথযুদ্ধে বলরামপ্রভূতিকে আহবান 

করিয়াছিল, এক অর্জুন সসৈন্ঠ কিরাতরূগী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥০॥ 

অর্জুন একাকী স্বর্গে থাকিয়া পাঁচ বৎনর যাবৎ ইন্দ্রের নিকট অস্থ শিক্ষা 

(*) একঃ কুরূনভ্যরক্ষ*-প্র বাব ভা। (৭) দ্বিতীয়ান্ধং ভা নান্তি। ইতঃ পরম 

'অঙ্িষ্নেব বনে পার্ধে। হৃতাং কঞ্চামবাচ্ছয়ৎ' ইত্ার্ধমধিকম্-_বা ব রাম ভা | (৮)-*"অরিষ্- 

বাবতাম। 



৩৯৮ মহাভারতে বিরাট- 
একো গন্ধর্বরাজানং চিত্রসেনমরিন্দমমূ | 
বিজিগ্যে তরসা সংখ্যে সেনাঞ্চাস্ত হৃচুর্জয়াম্ ॥৯॥ 
তথ! নিবাতকবচাঃ কালখগ্জাশ্চ দানবাঃ | 

দৈবতৈরপ্যবধ্যান্তে একেন যুধি পাতিতাঃ ॥১০।॥ 
 একেন হি ত্বয়া কর্ণ! কিং নামেহ কৃতং পুরা । 
একেন হি যথা তেন ভূমিপাল। বশীকৃতাঃ ॥১১। 

ইন্দ্রোহপি ন হি পার্থেন সংঘুগে বোদ্ধ,মর্তি | 

য্তেনাশংসতে যোদ্ধ)ং কর্তব্য তস্থ ভেষজম্ ॥১২॥ 

 ভারতকৌমুদী 
এক ইতি। এক এবাজ্জুনঃ, ঘোষযাত্রায়াং দুর্য্যোধনাদীনামুদ্ধারার্থং সংখ্যে যুদ্ধে, তরস। 

বলেন, অরিন্দমং চিত্রসেনং নাম গন্ধব্বরাজানম্, স্দুর্জয়ামস্ত সেনাঞ্চ বিজিগোে বিজিতবান্। তীযা- 

দীনাং তঞ্জ সাহায্যমকিঞ্িখকরমেণেতি ভাবঃ ॥৯॥ 

তথেতি। তথা একেনৈবাজ্জুনেন, যুধি, দৈবতৈর্দেবৈরপ্যবধ্যাঃ, তে প্রসিদ্ধাঃ, নিবাতক বচা: 

কালখঞ্জাশ্চ নাম দানবাঃ পতিতাঃ ; ইন্দ্রাদেশেনাস্ত্রশিক্ষাতঃ পরম্ ॥১০। 

একেনেতি। কিন্তু হে কর্ণ! তেনাজ্ছুনেন একেন হি যথা দিথিজয়কালে ভূমিপালা বশীরুতা: ; 
তথা ত্বয়া একেন হি পুরা ইহ কিং নাম কর্ম কৃতম্ ॥১১॥ 

ইন্দ্র ইতি। ইন্দ্রোপি, পার্থেনাজ্জুনেন সহ, সংযুগে যুদ্ধে, যোদ্ধৎং নাহতি। অতএব, যো 

জনঃ, তেন পার্থেন সহ যোদ্ধমাশংসতে ইচ্ছতি, তন্ট ভেষজমৌবষধম্ উধধেন চিকিৎসেত্যথ:, 

বর্ডব্যম্, মন্তকবিকাররোগোদয়াদিতি ভাবঃ ॥১২। 

করিয়াছিল; এই সেই অজ্ঞুন একাকীই রাজসুযুষজ্জের পুর্বে দিখিজয়কালে শত্রু- 

গণকে জয় করিয়া কুরুবংশের যশ বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥৮॥ 

তোমাদের ঘোষধযাত্রার সময়ে অর্জুন একাকী যুদ্ধে অরিন্দম গন্ধবর্বরাজ চিত্র- 

সেনকে এবং তাহার অতিহুর্জয় সৈশ্ঠদিগকে বলপূর্ববক জয় করিয়াছিল ॥৯॥ 
এবং এক অজ্জুন যুদ্ধে দেবগণেরও অবধ্য সেই নিবাতকবচ ও কালখঞ্জনামক 

দানব্গণকে সংহার করিয়াছিল ॥১০। 

অতএব কর্ণ! সেই অজ্ঞুন একাকী যেমন রাজগণকে বশীভূত করিয়াছিল, 
তুমি একাকী পূর্বে সেইরূপ কোন্ কাধ্য করিয়াছ ? ॥১১॥ 

স্থতরাং ইন্দ্রও যুদ্ধে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না; অতএব যে 
স্পা পপি 

(৯)*"অবিন্মমং--বা ব বা ম ভা,."সেনাং প্রাপ্য--রা ম। 2: 'কালকঞ্জাশ্চ_গ্র। 

(১১)-,একাকিনা পুরা তেন-প্র,--.একৈকেন যথা 'তেষাম্ল-বা বরা ম। (১২):যুদ্ 

কর্ত,মুত্তমতেজসা-_প্র,**“মর্তব্যং তন্ত তেষজম্--ভা!। 
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আশীবিষস্য ক্ুদ্ধস্য পাণিমুছম্য দক্ষিণম্। 
আবিম্শ্থয প্রদেশিন্যা দংষ্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥১৩॥ 
অথবা কুঞ্জরং মত্তমেক এব চরন্ বনে। 
অনম্ুশঃ সমারুহা নগরং গন্তমিচ্ছসি ॥১৪॥ 
সমিদ্ধং পাবকং বাপি ঘ্বৃতমেদোবসাপ্ল,তমূ। 
ঘৃতাক্তশ্চীরবাসাস্তবং মধ্যেনোত্তমিচ্ছলি ॥১৫॥ 
আত্মানং কঃ সমুদ্বধ্য কণ্টে বদ্ধ! মহাশিলাম্। 
সমুদ্রং তরতে দোর্ড্যাং তত্র কিং নাম পৌরুষম্ ॥১৬॥ 

ভারতকোমুদী 

আশীতি। হে কর্ণ! ত্বম$ অবিশ্প্ট অবিবিচা, দক্ষিণ, পাণিম্, উদ্ধমা উত্চলা, তশ্ত 

্রদদেশিল্তা তঙ্জন্যগুল্যা, তুন্ধন্ত আশীবিষস্ত তীক্ষবিষস্ত সপ্ত, দংট্রাং দস্তম, আদাতুং 

গ্রহীতুমিচ্ছসি । অজ্জুনেন সহ যুন্ধেচ্ছা তাদৃশসর্পদন্তগ্রহণেঙ্ছেবেত্যাশয়ঃ ॥১ ॥ 
অথবেতি । অথবা, অনঙ্কুশঃ কু্জরদমনাস্ত্রহিতত্বম্, এক এব বনে চরন্, মনত কুপ্চরং হস্তিনং 

সমারুহ, নগরং গন্তমিচ্ছসি। তথাত্বে যথা মরণা বশথাস্তাবঃ, অঙ্ছুনেন সহ যুদ্ধেহপি তখৈৰ মরণ! 

বশ্স্ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ ৪॥১৪॥ 

সমিতি। চীরবাসা:ঃ কুশক তকৌ পীনবন্তস্বম্, ঘ্বৃতাক্তে। ঘ্ৃতাপ্র-তদেহঃ সন্, তাদুশানেরের 

মধ্যেন, ঘ্বতেন মেদোবসাভ্য।ং শরীরধাতুবিশেধাভ্যঞ্চ আব্রন্তং ব্যান্তম্, অতএব সমিদ্ধং প্র্জলি- 

তম, পাবকমগ্ত্িং বাপি উত্তর্ত,ম অতিক্রমিতৃমিচ্ছপি। তথাত্ে যথ। মৃত্যোরবস্স্ভ। ব, ৩থা 

অঞ্ছনেন সহ ুদ্ধেখপীতি ভাব; 1১৫। 
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লোক সেই অজ্ঞুনের সহিত দ্ধ করিবার ইচ্ছা করে, তাহার মা সিরোগের 

চিকিৎসার জন্য) ঁধধ করা উচিত ॥১১॥ 

কর্ণ! তুমি বিবেচনা না করিয়া দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া তাহার তর্জনী 

অঙ্গুলীদ্বার ক্রুদ্ধ তীক্ষবিষ সর্পের দন্ত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেছ ! ॥১৩॥ 

অথব৷ তুমি অস্কুশ না লইয়া, বনে বিচরণ করিতে থাকিয়া একাকীই মত্ত হস্তার 

উপরে আরোহণ করিয়া নগরে যাইবার ইচ্ছা করিতেছ ! ॥১৪॥ 

অথবা কর্ণ। তুমি কুশের কৌপীন পরিধান করিয়া দ্বৃতাক্তদেহে__ দত; মেদ ও 

বসা নিক্ষেপদ্বারা প্রজ্থলিভ অগ্নিকে তাহার মধ্য দিয়াই অতিক্রম করিতে ইচ্ছা 

করিতেছ ! ॥১৫॥ টিরিরারারাযা রাজারা 

(১৩) অবসস্ত_ প্র, অনমূচা_বা বরা অ, ইচ্ছতি__ভা। (১৪) অনস্কৃশম্--বা বরা! ম তা, 

»ইচ্ছৃতি-ভা। (১৫) সমিধ্য পাবকধৈব--.বসাহতম্_ প্র, -'পাবকক্ষৈৰ--বসাহতম্__ব! 

বরাম। (১৬)---্বয়মু্ম্য...সমুদ্রং প্রুতরেৎ--প্র, আত্মানং যঃ সমুদধ্ কণ্ঠে বন্কাথব। শিলাম 

**তরে-্তা | 



৪০৩ মহাভারতে বিরাট- 

অকৃতাক্ত্ঃ কৃতাস্ত্রং বৈ বলবস্তং স্ুহুর্ববলঃ | 
তাদৃশং কর্ণ! ঘঃ পার্থ, যোদ্ধ,মিচ্ছে স ছুন্মাতিঃ ॥১৭॥ 
অস্মাভিষ্্যেষ নিকৃতো৷ বর্ধাণীহ ত্রয়োদশ | 
সিংহঃ পাশবিনিম্মুক্কে। ন নঃ শেষং করিষ্যতি ॥১৮॥ 

একান্তে পার্থমাসীনং কৃপেহগ্রিমিব সংরৃতমূ। 
অজ্ঞানাদত্যবহ্কন্দ্য প্রাপণ্তাঃ ন্মে। ভর়মুভ্তমমূ ॥৯৯।॥ 
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ভারতকৌমুদী 
আত্মানমিতি । কে। জনঃ, আত্মানং ত্বদেহং পাঁশেন সমুদ্ধধ্য, কণ্ঠে চ মহাশিলাং বন্ধা, দৌর্ডযাং 

কেবলবাহভ্যাম্, সমুদ্ত্ং তরতে তর্ত,মিচ্ছতি । তত্র তেন তরণেন মৃত্যো চ কিং নাম পৌরুষমন্তি, 
অপি তু কিমপি নেত্যর্থঃ ॥১৬। 

অকুতেতি। হে কর্ণ! অকৃতাস্্ঃ অশিক্ষিতসর্ববাস্ত্ঃ সুতুর্বলশ্চ যো জনঃ, কতা স্ত্রং শিক্ষিত- 

দেবাদিসর্ববান্ত্রম, তাদৃশং বলবস্তঞ্চ, পার্থমজ্ছুনম্ যোদ্ধ,মিচ্ছেখ্, স জনঃ, দুশ্মতিরেব, শ্বমরণায়ৈৰ 

প্রবৃত্তেরিতি ভাব; /১৭। 

অন্ম(ভিরিতি। অনম্মাভিঃ, ত্রয়োদশ বর্ধাণি, নিকৃতঃ দযুতশাঠ্যেন নির্ববাসিতঃ, ইহ ইদানীঞ্চ, 
পাশাৎ প্রতিজ্ঞাতঃ পাশবন্ধনাচ্চ বিনিম্ম,ক্তঃ, সিংহ: সিংহম্বরপন, এবঃ অঞ্ঞুনঃ, নঃ অল্ম(কম্, 

শেষম্্, ন ককিষ্যতীতি কাকুঃ ॥১৮। 

একান্ত ইতি। শুষে কৃপে তৃণাধিভিরুপরি সংবৃতমগ্রিমিব, একান্তে রহপি, আমশীনং 1স্থতম, 

পার্থমজ্জুনম্, অজ্ঞানাৎ, অভ্যবস্কন্দ্য গবাহরণেনাক্রম্য বয়ম্, উত্তমং সাতিশয়ং ভয়ং প্রাপ্তাঃ ম্মঃ ॥১৯। 

কোন্ লোক আপনাকে বন্ধনপূর্বক কণে বিশাল শিলা বন্ধন করিয়া কেবল 
বাহুযুগলদ্বার৷ সমুদ্র পার হইতে হচ্ছা করে? এবং তাহাতে মৃত্যু হইলে পুরুষ- 

কারই বা কি হয় ?1১৬॥ 

কর্ণ! অস্ত্রে অশিক্ষিত এবং অতিদূর্বল যে লোক, সকল অস্ত্রে সুশিক্ষিত 
এবং সেইরূপ বলবান্ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সে লোক দুর্বুদ্ধিই 
বটে ॥১৭। 

আমরা শঠতা করিয়া অর্জুনকে তের বংসরকাল কাকা রাখিয়াছি ; এখন 
সেই সিংহ পাশযুক্ত হইয়াছে ; সুতরাং সে, আমাদের শেষ করিবে না 1॥১৮॥ 

শুফকুপে আবৃত অগ্নির স্তায় অজ্জুন একপ্রাস্তে অবস্থান করিতেছিল ; আমরা 

তাহ! না জানিয়া৷ আক্রমণ করিয়া গুরুতর ভয় পাইয়া বসিয়াছি ॥১৯॥ 

(১৮) অনম্মাছিরেষঃ--প্র,***স নিঃশেষম ভা! । 

পেগ িত, শত 



পর্ববণি চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪০১ 

সহ যুধ্যামহে পার্ধমাগতং যুদ্ধহুণ্মীদম্। 
সৈন্যাস্তিউস্ত সম্নদ্ধা ব্যুট়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥২০॥ 
দ্রোণো দুধ্যোধনো ভীয্মো ভবান্ দ্রৌণিস্তথা বয়মূ। 
সর্বেব যুধ্যামহে পার্থং কর্ণ! মা সাহসং কৃথাঃ ॥২১।॥ 

বয়ং ব্যবসিতা পার্থ, বজপাণিমিবোগ্যতমূ। 
ষড়থাঃ প্রতিযুধ্যে তিষ্ঠেম যদি: সংহতাঃ।২২। 

ভারতকৌমুদী 

“কামং গচ্ছন্ত কুরবঃ” ইত্যাদিকণৌক্তিং প্রতিবধতি-সহেতি। বয়ম্, সহ মিলিত্বৈ, আগতং 

ুদ্ধদুর্মদং পার্থ, যুধ্যামহে । কিন্তু সৈন্তাঃ, সন্ধা; ক ওযুদ্ধণজ্জাঃ, বাং ব্যহভাবেন সন্লিবেশিতম্ 

অনীকং সমবায়ো যেষাং তে, প্রহারিণঃ প্রহারাথিনশ্চ প্রথমং তিষঠস্ত ॥২০॥ 

নম বয়মিতি কে ইত্যাহ-_ভ্রোণ ইতি! দ্রোণঃ, ছুধ্যোধনঃ, ভীন্মঃ, ভবান্ কণঃ, ভ্রৌণি- 

রশ্বথামা, বয়মহঞ্চ এতে সর্ব বয়ম্, পার্থং যুধ্যামছে । কিন্কৃহে কণ! ত্বং সাহসম্ একাক্ষিতয়া 

ুদ্প্রবৃত্তিম্, মা কথাঃ, বিপত্তেরবস্াস্তাবাদিতি ভাবঃ ॥২১। 

বয়মিতি । বয়মপি যদি সংহতাঃ সন্মিপিতা এব, তিষ্টেম স্থাতুং শরুয়াম, তদৈব উক্কাঃ 

ষড়রথা বয়ম্, ব্যবসিতাঃ কৃতযত্ত্া এব, উগ্যতং প্রহর্ত,মুদ্যুকম, বজপাণিমিশ্মিব, পাথম্, প্রতিষুধোম 

প্রতিযোদ্ধ,ং শরু,য়াম্; অন্যথা নেত্যভিপ্রায়; ২২॥ 

ভার্তাবদীপঃ 

নোক্তং তশ্যৈতদুত্তরমূ ॥%॥ বিচারফ্লমাহ-__পরিচিস্ততি ॥৫- ১২॥  প্রদেশি্যা তিজ্জপ্তা 

॥১৩---১৪৪॥ মধ্যেন মধাত, উৎসর্ত,ম্ উতৎ্সপিতুম্ ॥১৫--২১॥ খিক “কামং গচ্ছন্ধ 

কুরবো ধনমাদায় কেবলম্। রথেষু বাহপি তিস্তে ঘুদ্ধং পশ্রান্ধ মামকম্ ৪৮ হতি | তত্রাছ - 

ফড়রথা ইতি। সংহতাঃ ফড়পি একীভূয় তেনৈকেন যো কণঞ্িচ্ছগযামো ন ছ্েকৈকশ 

শর জানান জজ উড গজ জব, জু ধচ জগ কব জগ জজ জজ অন কক তত 

ইতি ভাবং ॥২২--২৩॥ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈপক্ায়ে ত1রতভাবদাপে ৮তু্ 
হারিংশোহধ্যায়: ॥৪৪॥ 

শপ পপি শ৭ পট পাপী পাপা পাশ 1 

দে যাহা হউক; এখন আমগা সকল্গে সম্মিলিত হইয়াই আগত যুদ্ধহুদ্ধধ 

অঙ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব; আর সোন্যেরা যুদ্ধসঙ্জা করিয়া, বাহরূপে সন্মি- 

বেশিত থাকিয়া এবং প্রহারাী হইয়া প্রথমে অবস্থান করুক ॥২০। 

ভীম্ম, দ্রোণ, ছুয্যোধন, তুমি, অশ্বথামা এবং আমি--আমরা সকলেই 

অঞ্দ্রনের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু কর্ণ! তুমি একাকী যুদ্ধ করিবার সাহস 

করিও না 8২১ 

আমরা যদি সম্মিলিত থাকিতে পারি, তাহ। হইলেই আমরা এই ছয় রী 

(২*).* সেনা তিষ্ঠতু সরদ্ধ [বুঢ়ানীকা প্রহারিী-ভা | ( ২ ) বং ব ব্যবসিতং পার্থ, বঙজপানি 

মিবোদ্ধতম্ন_বা ব রা ম, *“'বজবেগমিবোগ্ভতম_ত।। 

বিরাট-৫১ (১২) 



৪০২ মহাভারতে বিরাট- 

ব্যুঢ়ানীকানি সৈন্যানি যত্তাঃ পরমধন্থিনঃ | 

যুধ্যামহেহর্ছুনং সংখ্যে দানব বাপবং যথা ॥২৩॥ 

ইতি গ্্রীমহাভারতে শতসাহজ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে কপবাক্যং নাম চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 
স্প্প ০ ক 2 

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
টির 

অশ্বথামোবাচ । 

ন চ তাবজ্জিতা গাবে! ন চ সীমান্তরং গতাঃ। 

ন হাস্তিনপুরং প্রাপ্তান্তস্ত কর্ণ! বিক্থসে ॥১॥ 
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ভারতকৌমুদী 
বৃঢ়েতি। পরঞ্চ বৃঢ়ানিকানি সৈন্তানি, যত্তা জয়ে যত্শীলাঃ, পরমধন্থিনো! বয়ঞ, সংখ্যে যুদ্ধে, 

দানবা যথা বাসবম্, তথ। অজ্জুনং যুধ্যামহে ॥২৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচা ধ্য-মহাঁকবি-পদ্পভূষণ-শ্রাহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদ্বীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণে 

চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

সপ্ত ঈও | 

নেতি। তাবৎ ইদ্দানীমপি, গারো ন চ নৈব জিতাঃ। নম্বধিকৃতা এব গাবঃ কথং ন জিতা 

ইত্যাহ-_সীমাস্তরং ম্স্তদেশমতিক্রম্য অন্যদ্বেশসীমানম্, ইদানীমপি ন চ নৈব গতাঃ । অথ কিয়ত্যঃ 
সর্ব্বা এব বা গাব ইদানীং সীমাস্তরং গত! এবেত্যাহ-_ন হাস্তিনপুরং প্রাপ্তাঃ। অতএবেদানীমপি 

জয়ালমাপ্ডিরেব প্রতিনিবর্তনসম্ভবাদিতি ভাবঃ। কিন্তুকর্ণ! ত্বং বিকথসে আত্ম্সাথাং করোধি। 
ইধমত্যন্তমেবান্চচিতমিত্যাশয়ঃ ॥১॥ 

যত্ববান থাকিয়া, যুদ্ধোদযোগী ইন্দ্রের ন্যায় অজ্জুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে 

পারিব ॥২২। 

তাহার পর যত্ববান্ ও পরমধনুর্ধর আমরা এবং ব্যহভাবে সন্নিবেশিত 

সৈম্তেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া, পূর্বে দানবেরা যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিত, সেইরূপ অজ্ঞুনের সহিত যুদ্ধ করিব” ॥২৩॥ 

(২৩) বুহানীকানি সর্বানি--তা, **দানবা ইব বাসবম্বা! ব রাম ভা। * "অ্ 

চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ--প্র, “.**একোনপঞ্চাশতীমোহধ্যায়:,- বা বরাম। (১) ত্বক কর্ণ !বাব 

রা ষ। ৬ 
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ংগ্রামান্ স্ববহুন্ জিত্বা লবণ চ বিপুলং ধনমৃ। 
বিজিত্য চ পরাং ভূমিং নাহুঃ কিঞ্চন পৌরষম্ ॥২॥ 
দহত্যগ্রিরবাক্যো হি তৃষণীং ভাতি |দবাকরঃ। 
তুষ্ীং ধারয়তে লোকান্ বস্ধা চ চরাচরান্ ॥৩॥ 
চাতুর্বব্যস্ কন্মাণি বিহিতানি স্বয়ন্তুবা। 
বৈর্যদিহ কর্তব্য যচ্চ কুব্ধন্ ন হুষ্যতি ॥8॥ 

অধীত্য ব্রাঙ্মণে! বেদান্ যাজয়েত যজেত বা। 
ক্ষত্রিয়ে। ধনুরাশ্রিত্য যজেতৈব ন যাজয়েশ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সমিতি । স্থবহূন্ সংগ্রামান্ জিত্বা, বিপুলং ধনঞ্চ লঙ্কা, পরাং পরকীয়াং ভূথিঞ্চ বিজিত্যাপি, 

সৎপুরুষাঃ কিঞ্চনাপি স্বকীয়ং পৌরুষং নাহ ক্রবস্তি ॥২॥ 
উক্কার্থে দৃষ্টান্তানাহ _দহতীতি | অগ্নি: অবাক্যে! হি শীরব এব দহতি । ধিবাকরঃ তৃষীমেব 

ভাতি; বন্থধ] চ তৃষ্কীমেব চরাচরান্ লোকান্ ধাবয়তে $৩। 

ুগ্ম[তিদ্ত স্ববর্ণবিরুদ্ধেন কপটদু[তেণৈব বিজিতাঃ পাগুবা হতি স্ুচয়িতুমাহ -চাতুরিতি। 

বর্পৈব্রণ্ষণিভিঃ ইহ পোকে য্ কণ্ম কর্তব্যম, যখ্ কথ্খ চ কুর্বন্ বর্ণো ন ছৃষ্যাতি, তানি 

চাতুর্ব্যশ্ত কম্মাণি, হ্বয়ভূবৈব বিহিতানি ॥৪। 

ভারতভা বদীপঃ 
ন চেতি। শুরাঃ পরবিত্তং জিত। পরশীমামুল্লজ্ঘ্য স্বনগরং প্রতি শীত্বা€পি ন ঙ্গাঘন্তে 

ত্বং ত্বেতেধামেকতমমপ্যকত্। কখসেহতে। নিলজ্জোলীতি ভাবঃ॥১-৩॥ যছুক্তং *নৈতে 

মহাভয়ে প্রাপ্তে সশ্প্রঃব্য।” ইত্যাদিনা ব্রাঙ্ষণানাং ভোঙজনারদাবেব কৌশপং ন যুদ্ধে ইতি তত্র 

তবাপি বৈশ্বত্বান্ন যুদ্ধে সাধধ্যমস্তীতি দর্শয়িব্বন বর্ণানাং কম্মাণি বিভঙতে চাতুর্ববপ্য্টে- 
কর 

পাশ পপ পপ সপ ০০০. পিস জপ 

অশ্বামা বলিলেন-__“কর্ণ! আমর! এখনও গরুগুলিকে জয় করি নাই, 

অন্য সীমায়ও যাই নাই, কিংবা হস্তিনাপুরেও যাইয়া উপস্থিত হই নাই? কিন্ত 
তুনি ইহার মধ্যেই আত্মশ্রাথা করিতে আরম্ত করিয়া দিয়াছ ! ॥:॥ 

বহুতর যুদ্ধ জয় করিয়া, প্রচুর ধন পাইয়া এবং পরকীয় ভূমি জয় করিয়াও 

সংপুরুষেরা নিজেদের কোন পুরুষকারের কথাই বলেন না ॥২। 

(দেখ--) অগ্নি নীরব থাকিয়াই দাহ করেন, নৃধ্য নিঃশবে মালোকবিস্তার 

করেন এবং পৃথ্থিবীও নীরবেই চরাচর সকল প্রাণী ধারণ করেন ৪৩ 

হহলোকে বিভিন্ন বর্ণের যাহা কর্তব্য এবং বিভিন্ন বর্ণ যাহ করিয়া দোষী 
হয় না, চারি বর্ণের সেই কনম্মগুলি স্বয়ং ব্রহ্মাই বিধান করিয়াছেন 881 

(৩) পতত্যগ্রিঃ--প্র ভা । (৪).*বিহিতানি মনীধিতিঃ প্র, 'শধনণং যৈরধিগন্তব্ম বা 

বরাম। (৫)."ঘজেচৈর ন_প্র। 



৪০৪ মহাভারতে বিরাট- 
বৈশ্ঠোহধিগম্য বিভ্তানি ব্রহ্মকণ্্মাণি কারয়েৎ। 
শৃদেঃ শুশ্রাষণং কুর্ধ্যাজিষু বর্ণেষু নিত্যশহ | 

বন্দনাযোগবিধিভিরঁতিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥৬॥ 
বর্তমান! ঘথাশান্ত্রং প্রাপ্য চাপি মহীমিমাম্। 

সতকুর্ববস্তি মহাভাগী গুরন্ স্ববিগুণানপি ॥৭॥ 
ভারতকৌমুদী 

অথ কানি তানি কন্াণীত্যাহ-_অধীত্যেতি। ব্রাহ্গণো বেদানধীত্য, যাজয়েত, তল্লব্ধনেন 

যজেত বা। অন্তর বাশবঃ সমুচ্চয়ে । যাজয়েতেত্যনেন অধ্যাপনপ্রতিগ্রহয়োঃ যজেতেত্যনেন চ 

দানশ্তাপি গ্রহণম্, “যজনং যাজনঞৈবাধ্যয়নাধ্যাপনে তথা । দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কণ্মাণ্যগ্র- 

জন্মনঃ ॥ ইতি মহ্থবচনৈকবাকাত্বাৎ। এবমন্থত্রাপাহ্ম্। ক্ষত্রিয়: ধনুঃ তদাগ্স্ত্মাশরিত্য বিজিত্য 

তল্পব্ধধনেন, যজেতৈব, ন তু যাজয়ে ॥€॥ 
বৈশ্য ইতি । বৈশ্ো বিত্তানি ধনানি অধিগম্য বাঁণিজ্যাদিন। প্রাপ্য, ব্রহ্মকশ্মীণি যাগাদীনি 

বেদৌক্তকার্ধ্যাণি, কারয়েছ কুর্ধ্যাৎ। ন্বার্থে ইন্ আর্ধঃ। তথা শূদ্রঃ বন্দন। প্রণামঃ যোগ; 

স্নেহলাভোপায় আনুগত্যঞ্চ তয়োবিধিভিবিধানৈঃ, বৈতমীং বেতসলতাসন্বদ্ধিনীমূ, বৃত্তিং ব্যবহার- 

মাশ্রিত্য প্রণামেনান্ুগত্যেন চেত্যর্ঘঃ, ব্রাহ্মণাদিযু তেষু বর্ণেষু, নিত্যশঃ সর্বদা, শুশ্রষণং সেবাং 

কুর্ধ্যাৎ। ফট্পাদোইয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥ 

“আচার্ধ্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা” ইত্যা্দিনা ছুধ্যোধনো দ্রোণং যমিন্দতি সম তত্রাহ__বর্থোতি | যথা" 

শান্ত হ্যায়েনেত্যর্থঃ, ইমাং মহীং প্রাপ্য বর্তমানা অপি চ মহাতাগ। জনাঃ, ম্ববিগুণানপি আত্মপ্রতি- 

কূলানপি গুরূন্, সৎকুর্বস্তি পৃূজয়স্তি। দুর্ধ্যোধনস্ত স্থাপ্রাতিকূল্যেপি গরোরসৎকরাণাদ্দ-্জন 

এবেতি ভাব: ॥৭॥ 

ও ও 2 অপ ওত এ পর ও খে রব পরপর এপ 

ভারতভাবদীপঃ 

ত্যাদিনা ॥৪---৫॥ বিত্তান্তধিগম্য কৃষ্াদিনেতি শেষ: | ব্রহ্ষকম্মীণি বেদোক্তকম্মীণা- 

ধানাধধীনি কারয়েৎ। ম্বাথে ণিচ. ॥৬॥ বর্তমান] ইতি । ন্যায়েন পৃথিবীং জিত্বাপি সন্তো 

বিগুণানপি গুরূন সৎ্কুর্বস্তি। ত্বং ত্বগ্তায়েন পাণডবং জিত্বা সাধূনপি গুরন্ নিন্দসীতি, 

ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিয়া যাজন ও যজন করিবেন এবং ক্ষত্রিয় অস্ত্র অবলম্বন 

করিয়া ষজনই করিবেন ; কিন্তু যাজন করিবেন না ॥৫॥ 

বৈশ্ট ধন লাভ করিয়৷ বেদোক্ত কাধ্য করিবেন ; আর শুত্র বেতসলতার বৃত্তি 

অবলম্বন করিয়া অবনত ও অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের 
সেবা করিবে ॥৬॥ 

তা'র পর, মহাত্মারা শাস্ত্র অনুসারে এই পৃথিবী লাভ করিয়াও নিজেদের 

প্রতিকূল গুরুজনদেরও সম্মানই করিয়া থাকেন ॥৭॥ 

(৬)*""কবিকর্মাণি _ প্র, তৃতীয়ার্ধং ভা নাস্তি । , (৭)-**গুরূন্ ভূরিগুণানিতি_ প্রঃ "গুন্ 
সথবিগুণানপি- বা বরা ম। 
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প্রাপ্য দ্যুতেন কো রাজ্যং ক্ষত্রিযস্ত্িমর্থতি। 
তথ! নুশংসরূপেণ যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ॥৮॥ 
তথা প্রাপ্তেষু বিভেষু কো বিকথেেদ্বিচক্ষণঠ | 

নিকৃত্যা বঞ্চনাযোগৈশ্চরন্ বৈতংসিকো যথা ॥৯॥ 

কতমদ্দৈরথং যুদ্ধং যত্রাজৈমীধ নগ্য়ম্ । 
নকুলং সহদেবপ্ু ধনং থেষাং ত্বয়া ছতম্ ॥১০॥ 

যুধিষিরো জিতঃ কম্মিন্ ভীমশ্চ বলিনাং বরঃ। 
ইন্দ্বপ্রস্থং ত্বয়া কম্মিন্ সংগ্রামে বিজিতং পুরা ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদা 

প্রাপোতি । যথা প্রারুতো নিকুষটো জন, তথা, শংসকপেণ নিুরভাবেন, দাতেন, বাজাং 

প্রাপা, অন্যঃ কঃ ক্ষত্রিয়ঃ, তৃষ্টিং প্রাপ্দুমহতি, ছুধ্যোধনবহ ৪৮৪ 
তথেতি। যথা চরন্ বনে শ্রমন্, বিসেন পন্ধনোপায়েন জাসারধিনা মং ইতি বৈতংসিকো 

ব্যাধঃ, বঞ্চনাযোগৈ: প্রজারনোপায়ৈজ!শপাতনাদিভিং, তথা নিরুত্যা শাঠোন, বিশ্রেষু ধনেধু 

প্রাপ্তেষু সংস্থ, কো! বিচক্ষণঃ, বিকখেহ দুধ্যোধনবৃৎ 'আত্মুকজাঘাং কুন, অপি তু কোছপি 

নেতার্থঃ। “বিতংসো বদ্ধনোপায়ে মুগ।ণ।ং পক্ষিনামপি | তেষামপি চ বিশ্বাসছেতোঃ প্রা বরণে, 

ইপি চ।” ইতি বিশ্ব: ॥৯। 

পুনঃ কর্ণ, প্রত্যেবাহ_কতমদিভি | হে কর্ণ! অ্য়া ত্ত্গ্রবোচনয়া, ছুধ্যোধনেন যেষাং ধনং 

হাতম্, তং ধনঞ্য়ং নকুলং সহদেবঞ্চ, যত্র যুদ্ধে জমজৈধাঃ, তাদুশং কতমছ ছবৈরুথং যুন্ধমাসীৎ ; অপি 

ত্বেকমপি নেত্যর্ঘ: । অতন্বদ্িকখনং বুথৈবেতি ভাবঃ ॥১০। 

ভারতাভাপুদীপঃ 

ভাবঃ 148 এতদেবাহ _প্রাপোতি। নিদ্বনো নিক্জঃ 1৮৪ নিরুতা। শাঠোন, বঞ্চনা 

যোগৈশ্ছদ্মোপায়ৈঃ, বিতংসো বন্ধনোপায়ন্তেন দীপ্তীতি বৈতংশিকো বাধ: 1৯-১০৪ ইহ" 

নিকৃষ্ট লোকের ন্যায় নিষ্টুভাবে কপটদ্যুতথার। রাজ্যলাভ করিয়! অন্ত কোন্ 

ক্ষত্রিয় সস্তোষ লাভ করিতে পারেন 1 ॥৮। 

বনচারী ব্যাধ যেমন প্রতারণার উপায় জালগ্রন্থতিদ্বার! পশু-পক্ষী ধরে, সেইরূপ 

প্রতারণাদ্বারা ধনলাভ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি আত্মন্লাঘ। করিয়! থাকেন 1 8৯॥ 

কর্ম! তোমার প্ররোচনায় হুর্মযোধন যাহাদের ধন হরণ করিয়াছেন, সেই 

অঞ্জন, নকুল ও সহদেবকে তুমি যে যুদ্ধে জয় করিয়া, এমন কোন্ দ্বৈরথ যুদ্ধ 

হুইয়। গিয়াছে (বঙ্গিতে পার)? ॥১০। 

(৮).ভ্ভোতুমর্তি-_বা। বরাম ভ। (৯)--বঙ্চনোপায়ৈঃ-ভা। (১৯) কতমং দ্বৈরথম্ 

বাবরাষ। (১১)..দিতঃ কচ্চিৎ__ভা, *“-ইনপ্রস্থ--বিজিতং পুরা গ্র। 



৪০৬ মহাভারতে বিরাট- 

তখৈব কতমদ্যুদ্ধং যন্মিন্ কৃষ্ণ জিতা তয় । 
একবস্ত্রা সভাং নীতা ছুষ্টকর্্মন্ ! রজন্বলা ॥১২।॥ 
মূলমেষাং মহ কৃভং সারাথী চন্দনং যথ!। 

কন্ম কারয়িতা সু | তত্রকিং চির ॥১৩॥ 

চিডাতাতা 
যুধীতি। হেকর্ণ! ত্বয়া কম্মিন্ সংগ্রামে যুধিষ্িরঃ বলিনাং বরে! ভীমশ্চ জিত, কম্মিন্ 

সংগ্রথমে বা পুরা ইন্্রপ্রস্থং নগরং বিজিতম, কুত্রাপি নেত্যর্থ; ॥১১। 

তথেতি। হে ছুষ্টকর্দন্ কর্ণ! তখৈব তাদৃশং কতমৎ যুদ্ধমাসীৎ, যন্মিন্ যুদ্ধে তয় কষ্ণা দ্রৌপদী 

জিতা। কিন্তু একবন্ত্রা রজন্বল। চ সা কৃষ্ণা, ছুঃশাসনেন সভাং নীতা, ত্বত্প্ররোচনয়ৈবেতি 

ভাবঃ ॥১২॥ 

মূলমিতি। হেত! স্তত্বেন নিরুষ্ট! সারা! বিক্রয়েণ ধনলাভার্থী জনঃ, যথা চন্দনং 

চন্দনবৃক্ষমূলং রুম্ততি, তথ! রাঁজ্যাথিভিযুক্মাাভিঃ, এষাং পাগুবানাম্, মহত মূলং সদ্য বহাররূপং 

সৌহার্দকারণম্, কৃত্তং ছিন্নম্, তাদুশ্ঠাঃ কৃষ্ণায়া: সভায়াং নীতত্বাদেবেতি ভাব:। কিন্ত তত্র তদানীম্, 

কণ্ম পুনঃ সদ্ধ্যবহাররূপং কার্যম্, কারয়িত| কাপক্সিতুমিচ্ছুবিদুরঃ কিমব্রবীৎ্, তথ স্মরেতি শেষঃ। 

তচ্চ সভাপর্ধবণি তত্প্রকরণে দ্রষ্বাম্ ॥১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রন্থং তৎস্থাঃ পাগুবাঃ ॥১১--১২॥ মুলমিতি। এধাং পাগুবানাং মূলং মহৎ রি 

্রচ্ম শ্রীকষ্ণাখ্যং বেদবাক্যং ব্রাক্ণাশ্চ । যথোক্মাধিপর্বণি _“মূলং কষে ত্রদ্ধ চ ব্রাঙ্মণাশ্চ 
ইতি। তর্দেতছেদবিরুদ্ধমনৃতং দৃতং কুর্বতা ধার্তরাষ্ট্রেণ ধর্ম্স্ত মূলং কৃত্তং ছিন্নম্ ইদানীঞ্ক 

ব্রাহ্মণানবজানতা ত্বয়াপি তর্দেব কৃতম্। অতো ধর্মনাশান্তবতাং নাশোইবশ্্তাবী- 

কর্ণ! তুমি কোন্ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে কিংব৷ বলিশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে জয় করিয়াছ? 
এবং কোন্ যুদ্ধেই বা পূর্বে তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়াছিলে ? ॥১১। 

এবং এমন কোন্ যুদ্ধ গিয়াছে, যাহাতে তুমি ভ্রৌপদীকে জয় করিয়াছিল? 
তবে দু্ধর্মন! তোমার প্ররোচনাতেই ছুংশাসন একবস্ত্রা ও রজন্বল৷ অবস্থায় 

দ্রৌপদীকে সভায় নিয় গিয়াছিল ॥১২। 

ধনার্থী লোক যেমন চন্দনবৃক্ষের মূল ছেদন করে, তোমরাও টাকি (দ্রৌপদীকে 
সভায় নিয়া) পাগুবদের সৌহার্দের প্রধান মূল ছেদন করিয়াছ ; সুতরাং তখন 

পুনরায় স্যবহার করাইবার জন্য বিদ্বর কি বলিয়াছিলেন (তাহা স্মরণ কর) ॥১৩। 
০ 

(১২)-কতমং যুদ্ধম_ভা। (১৩)-.'মহৎ কন্তন্-প্র,***কর্ম কাররিথাঃ কৃত !- বাবা, 
“*কণ্দমকারী যথা সত (--ম,'*'কন্দকার ইবাধীরঃ--ভ|। 



পর্ববণি পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৪০৭ 

যথাশক্তি মনুষ্যাণাং শমমালক্ষয়ামহে। 

অন্যেষামপি সত্বানামপি কীটপিপীলিকে ॥১৪॥ 
95৩০ এ) বক ৮ ও ও জ ৮ ও জজ জজ উপ ঞি 

ভারতভাবদীপঃ 

তর্থঃ। মৃূলং কীদৃশম্-চন্দনং যথা শস্তং ঈীতলং ন তু দাহকং ক্রোধরূপম। তথা চ-- 
দূর্যোধন: কেবলং ক্রোধময় ইতুাক্তং প্রাক--“দৃধ্যোধনো মন্াময়ো মহাক্রম£" ইতি। 
সারার্থী কর্ম কারয়িথ ইতি ব্যবহিতেন সন্ধদ্ধঃ। সারাথী ধনাধী। প্ধনে চ সারম" 

ইতি মেদ্িনী। পাগুবান্ কর্মকারানিব কৃতবানমি ত্র কাপে তত্র তদা বিছুরঃ কিমত্রবীৎ। 

ক্ষয়মূলং দ্যৃতমিতি তদিদানীং ম্মরেতি ভাবঃ। হৃতেতি সঙ্োধয়ন্ক্ষত্িয়ত্বাদন্জ যুদ্ধেঘ- 
কৌশলং ব্যনক্তি। “নন্বাদিত্যো বৈ দৈবং ক্ষত্রম্” ইতি শ্রুতেদদিব্যাৎ ক্ষত্রাৎ কুস্ত্যাং জাতল্ান্ত 
কথমক্ষত্রত্বং যুদ্ধাকৌশলং চেতি বিছ্ষাপাশ্বথা বক, যুক্ষমিতি চেৎ শুগু, সর্বেধাং ছি 

বর্ণানাং দ্বিবিধং জন্ম, যোনিজঃ সংস্কারজঞ্চ। তত্র য এব যেনিঃ স এব সংস্র্তী চেৎ 

স একজে! ন প্রকুতিতশ্যবতে । কর্ণস্ত দৈবক্ষত্রজাহপাক্ষত্রিয়েণ শ্তেন সংস্কৃত ইতি 

দ্বিজাতত্বাৎ ক্ষত্রিয়ত্বেন প্রহর্তং কুশলোহপি হ্তন্বেন পরকীয়প্রহারং সোঢুমশক্ত ইতি 

যুদ্ধাৎ পলায়তে ইত্যাশয়েনৈনং স্্যাপুত্রং জান্নপি স্থতেতি সন্বোধয়তি। তথা চ মঞ্ত্রর্ণ:-- 

“স্হন্ব মন্যো অভিমাতিমশ্মৈ কজন্ মণন্ প্রম্ণন্ প্রেহি শব্জন্। উগ্রং তে পাজে নম্বারু- 
রুধ্ে বশী বশং নয়স একজত্ম্ ॥” ইতি। অক্ঞার্--তাপসে। মম্যার্থবিঃ সন্কল্লাধিষ্ঠাীং 

দেবতাং মন্াসংজ্জাং প্রীর্থয়তে তয়! মন্যে। ইতি সুক্কে তৃতীয়েয়মুক। যন্কে মন্যবিতি মধ্যপ্িন 

ইতি মাধ্যন্দিনে সবনে শ্রোনযাগে শক্রমারণার্থেইল্স স্ক্ষল্। বিনিয়োগ: । হে মন্ভো ! 

অন্মৈ শরণাগতায় রাজ্যায় বা এতর্রক্ষণাথমিতি যাবৎ। 'অভিমাতিং সর্বতঃ পীড়াং 

পিত্রারদিভিঃ সহ বিরোধং জ্ঞাতিবোধদোষং বা সহস্ব ক্ষমন্থ। কথং তেষাং রক্ষপং শ্যাদত 

আহ-_রুজন্ রোগং প্রাপ্রবন্ ম্বণন্ আ্রিয়মাণে। জরাগ্রন্ত ইত্যথঃ। প্রম্পন্ অত্যন্তম্ 
আসন্নমৃত্যু্বা শত্তন্ প্রেহি প্রকর্ষেণ জেতুং গচ্ছ। অত্র শরীপগতং রোগাদি তদভিমানিনি 
চেতসি উপচর্ধ্যতে । নম্বশক্তেন রোগাগ্াক্রান্তেন ময়া কথং শজবেো! জেতুং শক্যা ছত্যা- 

শঙ্ক্যাহ-_উগ্রমিতি । উগ্রং পরমর্দনক্ষমং তে তব পাগ্েজো লহ নিশ্চিত আরুরুখে 

আরোন্ং শত্রন্ সমর্থমন্তি । দৃষটনঙ্কল্পন্তয হি তেজঃ পরানবগ্ং নাশয়েদেবেত্য্থ১। এতদে- 

বাহ-বশী সর্বমশ্ত বশেহম্তীতি বশী। সঙ্কল্পদাঢযাদেব হাগস্ত্া।দিভিঃ সমুজ্রপানাদীন্তপি 

কতানি, অতএব সর্ধবং জগৎ ত্বমেব বশং নয়সে। বশিত্ধে ছেতুঃ-ছে একদ ! একম্বাজত ! 

নম্বেকমেব। মনঃ সঙ্কল্পশ্টোপাদানমিতি ব্যর্থ২ বিশেষণমিতি চেন কুগুব্যাবৃত্যরথস্বাৎ। স 

হুন্েন জাতোহস্তেন চ আত্মীয়বুদ্ধাা সংস্কত ইতি ন দুটসক্ষল্লো তখতি। ন চ পরাংস্বাতুং 

শকোতি ছিজত্বাৎ । তথা চ লেকে আভাপকঃ-যস্ত দ্ধে বচনে স দ্বিপিতৃক ইতি বঞ্চারেো 

ভবস্তি অত একজেত্যর্থবদ্ধচনম্! দৃত্তক্রীতাদে। তু শাস্বীযম্ একশ্হৈব স্বত্বমন্তীতি নাসৌ 
কুণ্ততুল্য ইতি দিক্ ॥১৩। নন্গু মম পৃতত্বাদ্দোযবন্ধং চিৎ হাতা অপি তে কুতো ন 

(১৪).."অমর্ধং লক্ষয়ামহে--তা, *ঃকাটপিপ(ণকৈঠ বা ৰ রা ম। 



নি মহাভারতে বিরাট- 

দ্রৌপদ্যান্তং পরিরেশং ন ক্গম্তং পাগুবোহর্থতি। 
ক্য়ায়:ধার্তরাস্ত্রাণাং প্রাদুভূ'তো ধনপ্জয়ঃ ॥১৫॥ 
ত্বং পুনঃ পণ্ডিতো ভূত্বা বাচং বক্ত.মিহেচ্ছসি | 
বৈরান্তকরণো:জিফুতর্ন নঃ শেষং ক!রধ্যতি ॥১৬॥ 

নৈষ দেবান্ ন গন্ধরববান্ নাস্থরান্ ন চ রাক্ষসান্। 
ভয়াদিহ ন যুধ্যেত কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 
অথ তথাত্বেছপি পাগ্ডঝানাং ক্ষমা সম্ভবতীত্যাহ যথেতি। মনুষ্যাণাম্, অন্তেষামপি সত্বানাং 

প্রাণিনাম, কীটপিপীলিকে অপি চ, যথাশক্তি রুতং শমং ক্ষমাম্, আলক্ষয়ামহে পশ্বামঃ | কীটেযু্কং 

পিপীলিকঃ কীটপিপীলিকঃ, মধ্যপদলোপী সমাস: ॥১৪। 
দ্রৌপদ্য! ইতি। কিন্ত পাণ্বঃ দ্রৌপপ্ান্তং তাদৃশাবস্থায়াং সভীয়াং নয়নরূপং পরিক্লেশং ক্ন্ধ' 

নাতি, ভার্যাপরিভবন্যামাজ্জনীয়াত্বাদিত্যাশয়ঃ ৷ অথ ক্ষমামকুর্ধন পাগ্ুবঃ কিং কুরধ্যাদিত্যাহ__ 

ধনঞয়ে ধার্তরা ্রাণাং ক্ষয়ায়ৈৰ প্রাদুভূতিঃ ॥১৫। 

ত্বমিতি। ত্বং পুনঃ পঞ্ডিতো ভূত্ব৷ ইহ বাচং পাণ্ডিত্যোচিতং বাক্য বন্তুমিচ্ছপি । কিন্ত 
বৈরাস্তকরণে! জিষুরঞ্ছবনঃ নঃ অস্মাকং শেষং ন করিষ্যতীতি কাকুঃ ॥১৬। 

নেতি। এষ কুস্তীপুত্রো ধনগয়ঃ, ভয়াৎ দেবান্ ন, গন্ধর্বান্ ন, অন্থ্রান্ ন, রাক্ষসাং্চ ন 
যুধ্যেত, ইতি ন, অপি তু সর্ববানেবেহ যুধ্যেত যোদ্ধ,ং শরু,য়াদিত্য্থঃ ॥১৭। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

শাম্যস্তি কুতো৷ না পরসাহা্যার্থমম্মান যোদ্ধ,য়াগতা বালিবধে রাম ইবেত্যাশক্কাহ-_যথা- 

শক্তীতি ছ্বাভ্যাম। পিপীলিকৈরপি কৃতং শমং লক্ষয়ামহে ইতি যোজ্যম্। বালিরাময়ো- 

বিরোধাভাবেছপি রামেণ বালী হত ইতি সোহপরাধী। পাগুবাস্ত যুক্মাভিরপকৃতা ইতি 
যুম্মান্ জিঘাংসস্তো নাপরাধ্যন্তীতি ভাবঃ ॥১৪_-১৬॥ নৈব ন যুধ্যেত অপি তু যুধ্যেতৈবে- 

মানুষ, অন্ত প্রাণী এবং কীট ও পিগীলিকার পধ্যস্ত ক্ষমা দেখিতে পাই ॥১৪॥ 

কিন্তু পাগুবের! ভ্রৌপদীর সেই পরিক্লেশের ক্ষমা করিতে পারেন!না ঃ স্থতরাং 

অর্জুন আজ ধার্তরা্ট্রগণের ধবংলের জন্াই প্রাহুভৃতি হইয়াছেন ॥১৫। 

কিন্ত তৃমি পণ্ডিত সাজিয়া পণ্ডিতেরই উপযুক্ত বাক্য বলিবার ইচ্ছা করিতেছ; 
এদিকে শক্রতার শেষকারী অর্জুন কি আমাদের শেষ করিবেন ন। ? ॥১৬। 

এই কুস্তীনন্দন অর্জ্বন দেবগণ, গন্ধবর্বগণ, অন্থুরগণ এবং রাক্ষসগণের সহিতও 

ভয়ে যে যুদ্ধ করিতে পারেন না, এমন নহে ॥১৭॥ 
(পারার ররর 

(১৫) আ্রোপস্ভাঃ সংপরিক্রেশম্_বা ব রাম ভা। (১৬)-*বজুমিহাথসি-*নো নিঃশেষৎ 

করিস্ততি--তা। (১৭)-*ন স্থরান বাম তা। " 



পর্ববণি পঞ্চচত্ারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪০৯ 

বং যমেষোইভিসংক্রুদ্ধঃ সংগ্রামে নিপতিঘ্াতি 1" 

বৃক্ষং গরুত্বান্ বেগেন বিনিহত্তা তমেধাতি ॥১৮। 

ত্স্তো বিশষ্টং বীধ্যেণ ধনুখামররাটুসমম্ | 

বান্তদেবসমং যুদ্ধে তং পার্থ কো ন পুজয়েত ॥১৯। 

দেবং দেবেন যুধোত মানুষেণ চ মানুষম্। 

অস্কেনাত্রং স্যাহশ্যাহ কোহুজ্ছানেন সম গুমান্ ॥২5॥ 

পা এ হি ধম্মবিদো বিছুঃ | 

১৫ তেনা নমন্তেন প্রিয়ো দ্রোণশ্ত পাগুবত ॥২১।॥ 

ভারওকৌমুদী | 
যমিতি। অভিসংক্রুদ্ধ 'এযোহজ্জুনঃ, সংগ্রামে যং যং লিপতিতাতি প্রতি গমিষাতি ? গক্ত্বান 

গরুডঃ বেগেন বুক্ষমিব, তং তং খিশিহত্য, এস্যাতি যান্াাতি ॥১৮॥ 

ত্বক হতি। কে। জনঃ, বাযোণ, হন্তস্তদপেশ'য়া বিশিং প্রধানম, ধ্ঠষি অমররাটসমম্ ই্জ- 

তুল্যম, সাধারণে যুদ্ধে চ বাহদেবসমম, তং প্রশিদ্ধম্জ পাখমজ্জুনম, ন পুজয়েছ ন প্রশংস্। অতো 

দ্রোণকৃতগ্রশংসায়ামপি ন দোষ হত্যাশয়ঃ 7১৯% 

দেবমিতি। অঙ্জুনঃ দেবেনাশ্েণ দেবম্জ মাহধেণাস্্েণ 6 মাচষং যুধোত ১ তথা ম্বকীয়েনা 

স্ত্েণ পরকীয়মস্ত্রং সমাহন্যাৎ। অত হব কঃ পুমান্ অজ্ঞুনেন মমহ ॥২০। 

পুত্রাদিতি । শিষ্য, পুত্রা্ অনধরঃ অন্যনঃ, ইতি ধন্মবিপো বিছুঃ। এতেনাপি ন কেবপং 

সর্বজন্প্রশশ্যতয়! অপি তু অনেনাপি, নিমিস্তেন কারণেন, পাগুবোহঙ্ছুনঃ, জ্োণল প্রিয় তত 

এব চ তং প্রশশংসেতি ন কশ্চিদ্দোষো প্রোণম্ঠেতি ভাব: 0২১। 

স্থৃতরাং হান ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে যাহার যাহার প্রাতি ধাবিত হইবেন, গরুড় যেমন 
বেগে বৃক্ষ নিপাতিত করেন, সেইরূপ ভাহাকে তাহাকে নিপাতিত করিয়া ফিরিয়। 
যাই বন ॥১৮॥ 

অজ্ঞুন বলে তোমা অপেক্ষা প্রধান, ধনুতে হস্দ্ের ভুলা এবং অন্যান্থ ধুছ্ছে 

কৃষ্ণের সমান ; স্বৃতরাং সেই অজ্জুনকে কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা না করে 20১৯। 

অজ্ঞুন দৈবাস্ত্রদধার৷ দেবতার সহিত এবং মানুযাক্ত্রদ্বারা মানুষের সহিত যুদ্ধ 

করিয়! থাকেন; আর নিজের অস্ত্রদ্ধারা বিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ করেন ; অতএব 

অন্য কোন্ পুরুষ অজ্ঞুনের তুল্য যোদ্ধা 1 ॥২০॥ 
ধর্ম্মজেেরা বলিয়া থাকেন যে, শিশ্ পুত্র অপেক্ষা ন্যুন নহে । এই কারণেও 

অজ্ঞুন পিতৃদেবর দ্রোণাচাধ্যের প্রিয় ॥২১। 

৬১৮)**অতিসংক্র,দ্ধ:- বা ব রা মণ বৃক্ষৎ গর্ষড়বেগো বাশপ্রত “তাক্ষণং গর্ান্ বেগেন 

বিনিহত্য স মেষতি-_ভা। (১৯). পার্থ কো! বা-ভা। (২*) দৈবেন দৈবম্--তা। 

(২১) পুত্রাদনভ্তরং শিল্ঠঃ_ রা ম। 

বিরাট-৫২ (১২) 



৪১০ মহাভারতে বিরাট- 

যথা. ত্বমকরোদুর্যিতমিন্তর প্রন্থং যথাহহরঃ | 
যথাহনৈষীঃ সভাং কৃষ্ণাং তথা যুধ্যন্ব পাগুবমূ ॥২২॥ 
অযং তে মাতুলঃ প্রাত্ঃ ক্ষত্রধন্মস্ত কোবিদ । 
ছুদুযিতদেবী গান্ধারং শকুনিযুধ্যিতামিহ ॥২৩॥ 
নাক্ষান্ ক্ষিপতি গাণ্ডীবং ন কৃতং দ্বাপরং ন চ। 

জ্বলতে বি রা বাণাং জান যো? গা' 76 ॥২৪॥ 

ভারত তান 

দুর্যযোধনং প্রত্যেবাহ-__যথেতি । হে রাজন্! তং যথা দ্যাতমকরোঃ, যথা ইন্দরপ্রস্থং তদাদিকং 

রাজাং দ্যুতেনাহরঃ, যথ! বা কুষ্ণাং দ্রৌপদীং সভামনৈষীঃ, তথেদানীমপি পাগুবমঞছুনং যুধ্য্থ। 
যুদ্ধে তু স্বাভাবিকং তে শাঠ্যম্ অকিঞ্চিংকরমিত্যাশয়ঃ ॥২২। 

সাক্রোশমুপহনতি--অয়মিতি | প্রাজ্জে! বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রধশ্মন্তয কোবিদে বিচক্ষণঃ, ছুদূঘতদেবী 

ুষ্টদাাতক্রীড়াকরণদক্ষশ্চ, গান্ধারে! গান্ধারদেশপতি: অয়ং তে মাতৃলঃ শকুনিঃ, ইহেদানীম, 

ঘুধ্যতাম্। সর্বানর্থমূলমপ্যসৌ যোদ্ধং ন শক্ষ্যতীতি ভাঁবঃ ॥২৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

তার্থ: ॥১৭॥ এফ্যতি গমিষ্যতি ॥১৮---১৯॥ দেবেন দ্েবযোগ্যেন যুধ্যেত ॥২০--২১%॥ অহরঃ হাত- 

বানপি, আনৈষী: আনীতবানসি। যথা উৎসাহপূর্বকমেতৎ কর্ম ত্বয়া কৃতং তখৈবেদানীমপরা- 
বৃত্তো যুধ্যন্থেত্যর্থঃ ॥২২--২৩॥ ন চেতি চকারাৎ ব্রেতাপি ন ভবতীত্যধ্যাহাধ্যম। অয়মর্থঃ 

_ক্রমেণ একছিত্রিচতুরস্কাঙ্কিতৈ: প্রদেশৈরঙ্কচতুষ্টয়বান্ পাশো ভবতি। তত্র একান্কঃ কলি:, 

যঙ্ো দ্বাপরঃ, ত্রাঙ্স্ত্রেতা, চতুরস্কঃ কৃতম্। তত্র দু।তে পঞ্চ শ্বীয়াঃ পঞ্চ পরকীয়াশ্চ দীনারাদয়; 
স্থাপান্তে, তদদিতঃ পাশপ্রক্ষেপে যদ্যেকাঙ্ক উপর্ধ্যায়াতি তহি স্বীয়েঘেক এব জিতো৷ ভবতি । যদি 

দো তদা পরকীয়ং দীনারদ্য়ং শ্বীয়শ্ৈকো জিতঃ, যদি ব্রযস্ক উপরি পতেত্তদাী পরকীয়ং ত্রয় 
্বীয়ঞ্চ ত্রয়ং জিতম্। চতুরঙ্কম্তোপরিপতনে সর্বেহপি স্বীয়: পরকীয়াশ্চ জিতা ভবন্তি, তথা চ 

কলিপাতে জয়ে] নাস্তি, ঘাপরাদিপাতে উত্তরোত্তরবৃদ্ধযা। জয়োহস্তি। তেন গাণ্ডীবস্থাঃ শরা: 

সর্বথ। ন জয়াবহা ইত্যার্থঃ ॥২৪-_২৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৪৫॥ 

সে যাহা হউক; রাজা! আপনি যেমন দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেমন 
ইন্ত্রপ্রস্থরাজ্য হরিয়াছিলেন এবং যেমন দ্রৌপদীকে সভায় নিয়াছিলেন, তেমন 
আজও আপনিই অজ্ঞুনের সহিত যুদ্ধ করুন ॥২২॥ 

এবং বুদ্ধিমীন্, ক্ষত্রিয়ধন্্মীভিজ্ঞ, হুগ্দ্যুতক্রীড়ায় নিপুণ ও গ'দ্ধারদেশের রাজা 

আপনার মাতুল এই শকুনিমহাশয় এখন যুদ্ধ করুন ॥২৩॥ 
এ. ০০ আরা পা 

(২২)-.আনৈষীঃ_ইতি নীলকগ্ধুতঃ পাঠঃ। (২৩)-মাতুলঃ প্রাপ্তঃ__ প্র, অগ্ত যো 
মাতুল:--তা । | 



পর্বৰণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪১১ 

নহি গাণ্তীবনিম্মুক্তা গার্দ পত্রাঃ স্থতেজনাঃ। 
অন্তরেষেব তিষ্ঠন্তি গিরীণামপি দারণাত ॥২৫। 
অন্তকঃ পবনো' ম্বত্যুস্তথা মিবড়বামুখঃ | 

কুযু্ঠরেতে কচিচ্ছেষং ন তু ত্ুদ্ধে ধনগ্য়ঃ ॥২৬। 

ভারতকৌমুগী 
অথ যুধ্যেতৈব মাতুল ইত্যাহ_ নেতি। অন্্রেদমবধেয়ম্-_ পশকোপতি একাক্কে পিখিতে স 

কলিঃ, বক্ষে দ্বাপরম্, ত্রা্কে স্রেতা, চতুরহ্ধে চ সতাম। তত্রৈক তমমস্কমুদিতা পণীরুতে দন বিশেষে, 

তৎপতনে জয়ঃ, অন্যথা পরাজয় ইতি তদানীমক্ষত্রীডারীতিরাসীৎ। তামাশিতা ব্রবীতীতি। 

গাণ্ডীবং ধনুং কর্ত, অক্ষান্ সামান্যত এব পাঁশকান্ ন ক্ষিপতি, রুতং সত্য সতাযুগবোধকং 

চতুরঙ্কাক্কিতং বিশেষত: পাশকম, ন ক্ষিপতি ; কিঞ ছ্বাপরং ছ্াপরযুগবোদকং ছ্বাঙ্থাস্কিতং পাশকঞ্চ 

নক্ষিপতি । এতচ্চ ভ্রেতাকলোবপ্যুপলঙগণম্ 1 তিহি কিং ক্ষিপতাতাহ গাণ্ডিবং ধন কত, 

নিশিতান্ শিলাদঘবষ্টানৎ অতএব তীক্ষান্ জলতশ্চ বাণান্ শিপতি | গাতীবশন্বা্স দৈবিধ্যং 

গার্ধ1ণি গৃপ্রসন্বদ্ধীণি পত্রাণি পক্ষা যেষু তে তাদুশা বণ, অন্তরেধু নধাদেশেষের নহি তিচছ্ি। 

ধেন জীবনাশাং কুখ্যা ইতি ভাবঃ ॥২৫। 

নন্বর্ছুনো দয়য়া যদি মামবশিষ্টং কুধ্যাপিত্যাহ অস্থক ইতি ।  অন্তকে। যম, পবনো বায়, 
তথা বড় বামুখোহ্রিাড়বানলশ্চ, মৃত্ামু তুঢজনকে। ভবে » এতে কচি শেদক কুযুাুতি। কিছ পু্ধো 

ধনঞ্য়ং শেষং ন কুধ্যার্দেব ॥২৬। 

.. পাপ পপ ০০১৮ রা পাপা পা বারও আজ ০ ১.১ ৮ ৮ পসিক- শপীর্িশিলা 1 ৮৩ পা শি পাতি তা পাশ পদ শীপীপ্চ- 7 ৩ 

(তবে ইহা। মনে রাখিবেন যে) গাণ্ডীধপন্ত পাশক নিক্ষেপ করে না, কিংণ। 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সঙ্ষেতযুক্ত পাশকত্ ক্ষেপ করে না 5 কিস্ত গাশীবধমু 

নিশিত, তীক্ষ ও জাজ্বল্যমান বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥২৪॥ 

আর, স্ুনিশিত, পর্ববতবিদারী ও গৃণ্রপক্ষধুক্ত বাণ নকল গাশ্ীবনিন্মুক্তি হইয়া 

মধ্যস্থানেই থাকিয়া যায় না ॥২৫॥ 

যম, বায়ু ও বাড়বানল প্রাণিগণের মৃত্যুজনক হন এবং কখনও ইহারা কাহাকে 
কাহাকে অবশিঃ্ও রাখেন ; কিন্তু ক্রুদ্ধ অর্জুন কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন ন! ॥১৬। 

(২৫) গার, পক্ষাঃ-__গ্র,+**নান্তরেঘবতিষন্ক _রা1 ম। (২৬) অস্তকঃ শষন+--ভা, ইত; 

ক্লোকাৎ পরম্ *ঘথা সভায়াং দূযুতং ত্বং মাতুপেন সহাকরোঃ। তথা ধুধ্য্থ সংগ্রামে সৌবলেন 
স্থরক্ষিতঃ 8 প্রেসঙ্গান্তরস্থ: স্লোকোইয়মধিকঃ- বা বরা ম। 



৪১২ মহাভারতে বিরাট- 

যুধ্যতাং কামমাচাধ্যো নাহং যোতুস্তে ধনঞ্জয়ম্। 

মত্স্তো হাস্মাভিরাযোধ্যা যগ্তাগচ্ছেদ্গবাং পদম্ ॥২৭॥ 

হতি উীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাট শর্ববশি 

গোহরণে উন্তরগোগ্রহে অশ্বথামবাক্যং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
০০৮১০ 
6 2 

বট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
সপ 8 বাত ০ 

ভীক্ম উবাচ । 

সাধু পশ্যতি বৈ দ্রোণঃ কৃপঃ সাধ্বনুপশ্ঠাতি | 
কর্ণস্ত ক্ষব্রধন্মেণ বথাবদৃষোদ্ধমিচ্ছতি ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
যুধ্যতামিতি । আচার্ষো। ভ্রোণঃ, কামং যথেচ্ছং ধনঞ্য়ং যুধ্যতাম। কিন্তু অহং ধনঞ্য়ং ন 

যোতস্তে, মদ্ুত্বাত্তস্তেতি ভাবঃ । অথ ভবান্ ভীতন্তহীত্যাহ-__মতস্তো বিরাটো যদি গবাং পদম্ 

এতদ্গোষ্ঠং যোদ্ধ,মাগচ্ছে, তদৈবাম্মাভিরসৌ আযোধ্যো যোদ্ধব্যঃ, প্রকৃতবিবাদাস্পদত্বা 
দিত্যাশয়ঃ ॥২ ৭॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্ধ্য-মহাকবি পন্মভূষণ-শ্রাহারদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়ং 

মহাভারতটীকায়াঁং ভার তকৌমুদবীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি গোহরণে 
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

28 

বিপদি বিবদমানানামেধাং সন্ধিং ঘটফ্লিতুমাহ--সাধ্বিতি | দ্রোণঃ সাধু পশ্ততি বুধ্যতে, অঞ্জুন- 

স্তাদ্িতীয়বীরত্বাবগমাৎ্ ; অন্ত পশ্চাৎ কপোহুপি সাধ্বেব পশ্যতি বুধ্যতে । কর্ণস্ত ক্ষত্রধ্মেণ যথাবদ- 

যোদ্ধ,মিচ্ছতি। ততস্তদপি সঙ্গ তমিত্যাশয়ঃ ॥১॥ 

সে যাহা হউক, ইচ্ছা হয়_-আচাধ্য দ্রোণ যুদ্ধ করুন; কিন্তু আমি অজ্ঞুনের 

সহিত যুদ্ধ করিব না। তবে বিরাটরাজা যুদ্ধ করিবার জন্ত যদি এই গোষ্টে 
আসিতেন, তাহ। হইলে তাহার সাহত যুদ্ধ করিতাম” ॥২৭॥ 

38 
: ভীম্ম বলিলেন-__“প্রোণ ভাল বুঝিয়াছেন; তৎপরে কৃপও ভালই ধারণা 

করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণ ক্ষত্রিয়ধর্্মান্ুসারে যথানিয়মে যুদ্ধ করিবার হচ্ছ 

করতেছেন ॥১॥ 
১ » সরা 

(২৭) যুধ্যস্তাং কামতো! যোধাঃ__রা! ম, ***নহি যোৎন্কে--*মৎক্টো। অস্থাভিরাষোধ্যঃ__ ত1। 

ক্ষ “*..ডনচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ'-স্প্র, “***পঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ__বা ৰ রা ম। 
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আচার্য্য নাভিবক্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা । 
দেশকালো তু সংপ্রেক্ষ্য যোদ্বব্যমিতি মে মতিঃ ॥২। 
যস্থ সুর্য্যসমাঃ পঞ্চ সপত্বাঃ স্্যঃ প্রহারিণঃ | 
কথমভ্যুদয়ে তেষাং ন প্রমুহোত পঞ্ডিতঃ ॥৩। 
স্বার্থে সর্ব প্রমুহান্তি যেৎপি ধন্মবিদো জনাঃ। 
তম্মাদ্রাজন্! ব্রবীমোষ বাক্যং তে যদি রোচতে ॥৪। 
কর্ণো যদভ্যবোচত্তে তেজঃসংজননায় তহ। 
আচাধ্যপুত্র ! ক্ষমতাং মহত কাধ্যমুপশ্থিতম্ ॥৫। 

ভারঙকৌমুদা 
কপোক্িং সমর্থয়তি_আচাধ্য ইতি। শীতিং বিজীনতা পুরুষেণ, আচাধাঃ কপ; নাভি. 

বন্তব্যো ন নিন্দণীয়ঃ | যেন হি দেশকালো সংপ্রেক্ষয স্বান্কুলতয়। বিবিচা, যোস্ষব্যমিতি মে 
মমাপি মতিবর্ততে ॥১। 

দুর্য্যোধনকৃতন্দ্রোণছ্ধেষস্ঞাপি সম্ভবপরতাং ধরশয়তি-যন্সেতি | যঙ্গ সধাসমা: পঞ্চ প্রহারিণো 
যোদ্ধারঃ, সপত্বাঃ পাগুবরূপাঃ শব: হাঃ; তেধাং পহানাম্, অহাধয়ে উপস্থিতো, পণ্ডিতোছপি স 
কথং ন প্রমুহেত। অতো ছুধ্যেধনন্থা যোহে!ক্িাচাধ্েণ কম্তবোতি ভাবঃ ॥৩। 

উদ্ভমথং লমর্থয়তি_ন্বথ ইতি। যেহপি ধশ্মবিদো জনা, তে সর্বেহপি হ্বাথে প্রমুহান্তি । 
তন্মাৎ্, হে রাজন! এষোহছং বরবীমি, মম বাক্য যি ৮৯ রোচিতে 8৪৪ 

কণ ইতি । হে আচাধাপুত্র । অশ্বখামন্। কর্ণো যদ ভাবোচৎ, তৎ তে চজঃসংজণনাট়ৈণ 

জেয়ম্, ন পুনধু্মাকমবজ্ঞয়েতি ভাবঃ। অতএব ভবান ক্ষমতাম । যেণ হি মহ কাধানুপন্থিতম্, 

অজ্জুনন্) সমাগতপ্রায়ত্বাদি তাযাশয়: 1৫8 

নীতিজ্ঞ লোক কুপাচাধ্যের নিন্দা করিতে পাঙছেন শা কারণ, দেশ & 

কালের পধ্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করা উচিত, হহা আনারও মত ॥২॥ 

তশর পর, স্ৃধ্যের তুল্য তেজন্বী পাচ জন যোদ্ধা ধাহার শর থাকে, তাহাদের 

কেহ উপস্থিত হইলে, সে লোক পণ্ডিত হইলেও মুগ্ধ হহফা পড়েন ॥৩॥ 

কেন না, যাহারা ধণ্মজ্ঞ লোক, তাহারা সকলে স্বার্থে মুদ্ধ হইয়। থাকেন। 

অতএব রাজ! আমার বাক্যে তোনার যদি অভিরুচি তয়, তব আনি এইই 

বলিতেছি-__88॥ 
শসার পক ০ পপর পরশ. আশ. ০৮৭ কারা ০: ৯ 

(২)*"'নাভিযোকবাঃ_ প্র, নাভিষক্ব্যঃ-তা | তেন প্রধুজ্যত প্রণণান প্রনহেত 

পুরব--বা। (৪)-*সর্কেহপি মূহত্তি-ুপ্র । (৫)---অভ্যবোচন্স:--প্র, কর্ণো হি যদবোচবাম-*+ 
আচাধ্যপুতঃ--বা বরা ম। 



৪১৪ মহাভারতে বিরাট- 

নায়ং কালো বিরোধস্ কৌন্তডেয়ে সমুপস্থিতে । 
হ্ুন্তব্যং ভবতা! সন্বিমাচার্য্যেণ কৃপেপ চ ॥১॥ 

ভবতাং হি কৃতাস্ত্ত্বং যথাদিত্যে প্রভা তথা । 

যথা চন্দ্রমসো লক্ষী; সর্ববথা নাপকৃষ্যতে ॥৭॥ 

এবং ভবৎস্থ ব্রান্মণ্যং ব্রাহ্গস্্র্চ প্রতিঠিতয্। 
চন্বার একতো বেদাঃ ক্ষাত্রমেকত্র দৃশ্যতে ॥৮1 
নৈতৎ _সমস্তমুভয়ং কম্মিংশ্চিদনুশ্ুশ্রুম | 
অন্যত্র ভারতাচার্ধ্যাৎ সপুত্রা্দিতি মে মতিঃ ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী | 

নেতি। কৌন্তেয়ে অঙ্ছুনে সমুপস্থিতে, অয়ং বিরোধস্য কালে! ন। অতএব ভবতা৷ অশ্বথাস্া 
আচাষে/ণ প্রোণেন কপেণ চ, সর্ববং ছুধ্যে।ধনোক্যাদিকং ক্ষম্তব্যম্ ॥৬| 

স্তৌতি--ভবতামিতি । যথা আদিত্যে প্রভা, যথ] ব! চন্দ্রমসো। লক্ষ্মী: কাস্তিঃ, সর্বথা ন!প- 

কৃষ্ৃতে কেনাপি, তথা ভবতামপি কৃতাস্ত্ত্বং শিক্ষিতাস্ত্রত্বং কেনাপি নাপকৃত্যতে ॥৭॥ 

এবমিতি। এবং ভবহ্্ ভ্রোণরুপাঙ্বথাম্, ব্রা্মণ্যং ব্রস্ষাপ্র প্রতিঠিতম্। একত এক- 

ন্মিন্নশে চত্বারো বেদাঃ, একআংশে চ ক্ষান্রং তেজো দৃশ্যাতে ॥৮॥ 
নেতি। সপুন্রাৎ্ৎ ভারতাচাধ্যাৎ ফ্রোণাদন্তজ্স কম্মিংশ্চিদপি জনে, উভয়ং দ্বিবিধম্, এত সমস্তং 

ব্রাক্মণ্যাধিকমন্তাতি নাগশুশ্রুম, ইতি মে মতিরপি বর্ততে ॥৪॥ 
পিপিপি পপি শীল পাল সপ্ন | লাজীপিপাশ পাশাপাশি ৯৯০০ ৮5৭৩ 402৩৩ ৩৩ পি 0 শশাশীশীনপিীতিত ৩ পি ৮৬ ৮. পাপী টি এ পাশাপাশি পাশা পাস্পীপিপাসপসপিঞপাসপ্্স 

“আঁচাধ্যপৃত্র ! কর্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা! আপনার তেজ জন্মাইবার জন্যই 

জানিবেন ; অতএব আপনি ক্ষমা করুন ; গুরুতর কার্য উপস্থিত হইয়াছে ॥৫॥ 

অজ্জুন উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং এটা বিরোধের সময় নহে ; অতএব 

আপনি এবং আচাধ্য দ্রোণ ও কৃপ সমস্ত ক্ষমা করুন ॥৬॥ 

সুর্যের আলোক এবং চন্দ্রের সৌন্দর্য যেমন কখনও ক্ষীণ হয় না, তেমন 

আপনাদের অস্ত্রনৈপুণ্যও কখনও ক্ষীণ হয় না ॥॥ 

আর, আপনাদের তিন জনের উপরেই ব্রাঙ্ষণ্য ও ব্রহ্গান্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং 

একদিকে চারি বেদ ও অন্দিকে ক্ষাত্র তেজ দেখা যাইতেছে ॥৮॥ 

পুত্রসমন্থিত দ্রোণাচার্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন লোকেরই এই উভয়বিধ সকল আছে 

বলিয়া আমরা শুনি নাই এবং এইরূপই আমার ধারণাও আছে ॥৯॥ 

(৮)."রঙ্গানত্মম্---ক্ষত্মেকত্র_-ভা। (৯)-"'অনুত্তক্রমঃ-_প্র, নৈতৎ সমং তহুভয়ম্-ভা। 

ইত; পরম, “€দান্তাশ্চ পুলাপানি ইতিহাপং পুরাতনম্। জামদগ্ন্যমুতে রাজন! কে। প্রোণাদ- 

বিকে! ভবে। ক্রদ্ধাস্থকৈব বেদোশ্চ নৈ তরন্তত্র দৃত্যতত॥' ইতি সার্ধধোকোহধিকঃ বাবরা ম। 



পর্ববণি ঘট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪১৫ 

আচাধ্যপুত্র ! ক্ষমতাং নায়ং কালঃ স্বভেদনে । 

সর্ধে সংহত্য যুধ্যাম পাকশালণিমাগতমূ ॥১০॥ 

বলম্য ব্যসনানীহ যান্যুক্তানি মনীফষিভিঃ। 
মুখ্যো ভেদে হি তেষান্ত পাপিত্টো বিদুষাং ম 5১ 0১১॥ 

অশ্বখামোবাচ | 

নৈব ন্যাধ্যমিদং বাচ্যমম্মাকং ভরতষঙ !। 
কিন্তু রোষপরাতেন গুরুণা ভামিতা গুণাঃ ॥১২॥ 

শত্রোরপি গুণ! বাচ্যা দোষ! বাচা গুপোরপি। 

সর্দুথা ০৪ পুত্রে শযো টি বদেশ ॥১৩। 

ভার তকৌসুদা 
আচাষ্ট্যেতি। অতএব হে আচাধাপুর! ভবান্ ক্ষমতাম্, স্বভেদনে অয়ং কাপো ন। বয়ং 

সর্বব এব সংহত্য মিলিত্বা, আগতং পাকশাসণিমজ্জুণম্, যুধাম ৪১০ 

বলশ্কেতি। মনীষিভিরীতিশাস্তঙ্গারৈ; পণ্ডিতৈত ইহ যানি বন্ড সৈন্ান্স বাসনানি বিপদ 

উক্তানি, তেষাং মধ্যে ভেদো হি ভেদ এব, বিছ্ধাং মতঃ, ঘুখাঃ প্রধানত পাপিছং পাপস্থচকশ্।। 

অনিষ্টকারিত্বার্দিতি ভাবঃ ॥১১॥ 

নেতি। হে ভরতর্দত! ভাঙা! গুকুন। ফোণেন,। রোষধপবীতেন কঞ্চিৎ প্রতি কোধ- 

ব্যাঞ্চেন সতৈব, অঞ্জুনন্তা গুণা ভাখিতা, হদং কিছু অন্মাকত শ্যাযাং বাচাং নৈব /১২। 

ভারঞভাবদীপঃ 

সাধ্বিতি ॥১--২॥ যন্থা ছুম্যোধনশ্য, পঞ্চ পাণ্ুবাঃ ॥৩--6॥ ম্ অবোচদাগাধাক্। নিলা 

রূপং তক্ুশ্টৈব তেজঃসংজননায়ৈব ন তু দ্বেধাৎ॥৫--১০॥ বলল সৈশন্যশ্বা, বালনাশি 

বিশাশকানি 1১১॥  নৈবেতি। আম্মাকমিদং গ্যাযাং বচন হয়] নৈন শিল্পাম। লোধেণ 

ছদু)তাদিদর্শনজেন পরীতশ্তিন গ্রচণা ছ্োণেন। প্রন অজ্ছুনন্া ৪১২। হি ও 
০” ৮ পাপ পাপা সপ ০ পাপা ০১ 

অতএব আচারধাপুত্র! আপনি ক্ষমা করুন। কারণ, এটা আপনাদের মধ্যে 

ভেদ জন্মাইবার কাল নহে; সুতরাং অজ্ঞুন আপিলে, আনরা সকলে মিলিয়াই 

তাহার সহিত যুদ্ধ করিব 4১০ 

পণ্ডিতের! যুদ্ধবিষয়ে সৈগ্কাগণের যে নকল বিপদ বলিয়াছেন, সেগুলির মধ্য 
ভেদই প্রধান এবং পাপন্চক ; ইহা জ্ঞানীদেরও অভিমত” ॥১১। 

অশ্বখামা বলিলেন --“ভরতশ্রেষ্ঠ ! গুরুদেব কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই 
অজ্জুনের গুণ বলিয়াংছন, ইহা কিন্তু আমাদের বলা উচিত নহে 0১২॥ 

প্লট. ৯০ পপ পক ২ পল" পরপর? রা ররর 

(১৯) আচাধ্াপুত্রঃ-বিভেদনে বা বরা মতধুধ্যাম প্র] (5২) ন্মাকং পুরধ্যত ! 

-বাবরাষ। ইং শোকদ্বদ্রং ভা নাতি (১৩)-প। গ্রাহাং রা ম। 



৪১৬ মহাভারতে বিরাট- 

দুর্য্যোধন উবাচ । ণ* 
আচার্য্য এব ক্ষমতাং শান্তিরত্র বিধীয়তাম্। 

অমৃষ্যমাণে হি গুরো যদ্রৃত্তং রোষকারিতম্ ॥১৪॥ 

ৰৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততো ছুর্য্যোধনো ভ্রোণং ক্ষময়ামাস ভারত ! | 

সহ কর্ণেন ভীক্মেণ কপেণ চ মহাত্বণা ॥১৫॥ 

ভ্রোণ উবাচ । 
যদেব প্রথমং বাক্যং ভীগ্মঃ শান্তনবোহত্রবী্ | 
তেনৈবাহুং প্রস্ো বৈ পরমন্র | বিধীয়তাম্ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
তন্ত্র কারণমাহ--শত্রেরিতি । ন্যায়পরায়ণৈঞনৈঃ শত্রোরপি গুণ! বাচ্যাঃ) গুরোরপি চ দোষ 

বাচ্যাঃ। তথ] সর্ব! সর্বযত্েন পুত্রে শিষে চ হিতং বদেখ। এবধজ্জুনন্ত শক্রত্েহপি তদ গুণানা; 

বক্তব্যত্বমেব, ন ততো রোধপরাতত্বমবধার্ধযমিতি ভাবঃ ॥১৩| 

আচাঁধ্য ইতি। দ্রোণং প্রত্যাহ _আচার্্য! দ্রোণঃ ম্বয়মেব ক্ষমতাম্। ভীক্মাপীন্ প্রত্যাৎ - 
অমুধ্যমাণে স্বনিন্দামসহমানে গুরো দ্রোণে, বোবধকারিতং যৎ বৃত্ত “আচাধ্যং পৃষ্ঠ ত: কৃত্বা” হৃত্য।- 

ছ্যুক্তিরূপং মম যদাচরণম।সীৎ, অত্র যুক্ম'ভিঃ শান্তিবিধীয়তাম্ ॥১৪। 
তত ইতি। হে ভারত! জনমেজয় ! ততো! ছুধ্যোধনঃ, কর্ণেন ভীম্মেণ মহাত্বনা কূপেণ 5 

সহ মিলিত্বেতি শেষঃ, চরণধারণা দিনা প্রোণং ক্ষময়ামাস ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

সহ নিবধলৈর্ভবন্তিবিচার্ধ্য যোদ্ধব্যমিত্োবংবপম্ ॥১৩॥ আচার্য ইতি। রোষাদেতদ্বচণ- 

মাচাধ্যেণোক্তং ন তু তেদীর্থমিতি ভাবঃ। পাঠান্তরে অভিধহথমাণে অভিমৃষ্মীণে উপালত্য- 

মানে ইতি যাবৎ, শেষকাবিতং শেষং কর্তব্াং কারণীয়ঞচ তৎ র্ববং ন কৃতং স্াখ। প্রপ্তত- 

কারণ, শত্ররও গুণ বলা উচিত, গুরুরও দোষ বল সঙ্গত এবং সর্ববপ্রকারে « 
সর্ধবপ্রযত্তে পুত্র ও শিষ্ের হিত বলিবে” ॥১৩॥ 

ছুধ্যোধন বলিলেন--“আচাধ্য নিজেই ক্ষমা করুন এবং আমি ক্রোধবশ ত; 

অসহিষ্ণু গুরুদেবের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি, আপনার! এ বিষয়ে 

শাস্তিবিধান করুন” ॥১৪॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--ভরতনন্দন ! তাহার পর ছৃষ্ধোধন__কর্ণ, ভীম্ম ও 

মহাত্মা কপের সহিত মিলিত হইয়া প্রোণকে ক্ষমা করাইলেন॥ ॥১৫। 
সত হট পিস উস -২ শী িশিটিশ্পািত 

প অশ্বখামোবাচ--ভা। (১৪) আচাধ্য এষঃ-প্র বা ব রাম». ভিসা তু গুদ 

বরা ম, "**ন কৃতম্-বা ব, *তদ্বত্তং শেষকারিতম্-_ রা, **"তত্ব,ত্তং বোষকারিতম -% 

***আক্ষিপ্যমাণে হি গুরৌ -ভা। (১৯) যদেতৎ প্রথমম্--বর1 ম। 
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যথা ছুর্য্যোধনঃ পার্থ, নোপম্পৃশতি সঙ্গরে | 
সাহসাদ্যদি বা যোহাত্বথা নীতিধিধীয়তাম্ ॥১৭॥ 

বনবাসে হনির্বতে দশয়েম্ন ধনঞ্জয়ঃ | 

ধনং বালভমানোহত্র নাগা নঃ ক্ষম্তুমর্হতি 1১৮॥ 

যথা নাষশসা যুজ্যে্ধার্তরা রঃ কথঞ্চন। 
যথা চ ন পরাজঘ্যস্তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদ্দিতি। শাস্তনবো ভীন্মঃ, প্রথমমেব যন্ধাকাং “সাধু পশ্থাতি বৈ জ্োণঃ" ইত্যাদিস্বপমব্রবীৎ, 

তেনৈবাহং প্রসন্্রো জাতঃ। অতএবাত্র পরং কর্তব্য বিধীয়তাম্ ॥১৬॥ 
যথেতি। দুধ্যোধনো যথা সাহসাৎ যদিব! মোহাৎ, সঙ্গরে যুদ্ধে, পার্থমঞ্জুনম, ন উপস্পৃশতি 

ন প্রাপ্পোতি; ভবস্তিস্তথা নীতিবিধীয়তাম। তথান্তে বিপদাশক্ধেতি ভাব: 8১৭৪ 

বনেতি। বনবাসে অজ্ঞাতবাসে চ, অনিরুত্তে হি অসমাগ্ধ এব, ধনঞয়ঃ ন দর্শয়েৎ আত্মানমিতি 
শেষঃ | অগ্য অত্র ধনম্ অম্মাভিহ তং গোধনম্, 'অলভমানঃ জয়েন সদ্ধিনা বা অস্থাকং সকাশা- 

দপ্রাপ্ু,বন্ বা, নঃ অস্মান্ ক্ষস্ং নাহতি ॥১৮। 

যথেতি। ধার্ডরাষ্ট্ে। দুর্য্যোধনঃ যথা কথঞ্চন যুদ্ধং বিনৈব ভয়্াৎ গোধনপ্রতার্পণাদিনা, অযশস! 
ন যুজোৎ, যথ! চ ন পরাঁজযাঃ পরাজেতুং ন শকাঃ তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥১৯॥ 

ভারঙভাবদীপঃ 

কাধ্যনাশো ভবেদিতার্থঃ ॥১৪--১৫॥ প্রথমং মুখাং ভেদো ন কারধাঃ ক্ষম্তবাং চেতি যছুক্কং 

তেনৈবাহং বাক্যেন প্রসন্নোহন্মি ॥১৬--১৭॥ ধনং চেতি। ধনং লঙ্কা ন্মান্তপেক্ষয গৃহং 

গষিষ্কাতি গোধনে অত্যন্ত দৃরতোহন্তৈনীতে যুধ্যতামন্মাকম্ অন্তমেবাপং কণিস্যতীতি 

দ্রোণ বলিলেন-__«শান্তনুনন্দন ভীম্ম প্রথমেই যে কথ। বলিয়াছেন, তাহাতেই 

আমি প্রসন্ন হইয়াছি ; অতএব মাপনারা এখন পরে যাহা কর্তব্য, তাহা করুন 1১৬1 

দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশতঃ যাহাতে যুদ্ধে অর্জুনের সহিত সম্মিলিত না হন, 

আপনারা এখন সেইরূপ নীতি বিধান করুন ॥১৭। 

বনবাস ও অঙ্জাতবাস সমাপ্ত না হইলে, অঞ্জুন আত্মদর্শন করাইতেন না এবং 

গোধন না পাইয়া আজ এখানে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ৪১৮। 

(১৭) যথা ছুধ্যোধনং পার্ধো নোপপশ্ঠতি সৈনিকান্ _বা, য্থ। র্োধনং ারধে। নোপসর্পতি 

সঙ্গরে_র] ম, যথা ছুর্ধ্যোধনে যন্তে নাপন্পূশতি সৈনিকান্--ভা। (১৮) বনবালে লঙ্গিবৃততে 

*শ্ধনক্ালতযান:--তৎ কন্ধম-_বা। (১৯) যথা নায়ং লমাযুকযাস্ার্তরাষর-"'ন চ পেন 

পরাজধ্যাৎ--বা বরা! ম। 

বিরাট-৫৩ (১২) 



৪১৮ ষহাভারতে বিরাট- 

উত্তং হুর্য্যোধনেনাপি পুরস্তাদ্বাক্যমীদৃশম্ । 
তদনুস্ৃত্য গাঙ্গেয় ! বথাবদ্ধক্ত,মর্থসি ৪২০1 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে দ্রোণবাক্যং নাম ষট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

সপগ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 

০৩ 

ভীম্মা উবাচ। 

কলাঃ কাষ্ঠাশ্চ যুজ্যন্তে মুহূর্তীশ্চ দিনানি চ। 

অর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
উক্তমিতি। হে গাঙ্গেয়! ভীম্ম! দুর্য্যোধনেন পুরস্তাৎ প্রথমমপি, ঈদৃশং “পরাজিতৈহি' 

বস্তব্যম” এতদ্বূপং “জ্ঞাতাঃ পুনশ্চরিষ্যস্তি ছার্দশান্তান্ হি বৎসরান্” ইত্যািবূপং বাক্যমুক্তম, 

তদমুম্ত্য, যথাবৎ তন্য সিদ্ধান্তভৃূতং বাক্যং ব্ত,মসি, আত্মনঃ সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ হাদিতি ভাবঃ 1২০॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচা্য-মহা কবি-পন্মভূষণ-শ্রহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচারধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমৃদ্দীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে ষট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 1০ 
শওকত 

অথ পার্থঃ খহজ্জাতবাসদময়মধ্য এব প্রকাশিত ইতি পূর্ববপ্রতিজ্ঞান্সারেণ পাগুবাঃ 

ভারতভাবদীপঃ 
ভাবঃ ॥১৮॥ সমাধুঞ্যাৎ সম্প্রাপ্র-্যাৎ পরাজয়ং প্রাপ্র-য়াৎ ৪১৯৪ পুরস্তাদ্বাক্যমুক্তম্ অজ্ঞাতবাসকাল: 

পূর্ণো ন বেতি প্রথমং বিচাধ্যমিত্োবংরূপম্ ৪২ ০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৬। 
৭ সপ - » আজ 4 

স্থতরাং ছূর্য্যোধন যাহাতে কোন প্রকারে নিন্দার ভাগী না হন, কিংবা পরাজিত 

না হন, আপনারা তেমন নীতি বিধান করুন ॥১৯॥ 

গঙ্গানন্দন! হৃধ্যোধন প্রথমেও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ; সুতরাং আপনি 
তাহ স্মরণ করিয়া যথাযথভাবে তাহার উত্তর বলুন” ॥২০॥ 

(২*)."পুনন্তদাক্যম প্র,তততথা বাক্যম-ভা। * ““**পঞ্চাশতমোহধ্যায়ত প্র 
“*”একপথাশোহ্ধ্যায়+--বা বরাম। (১) কালতম্তাত! যুজ্যন্তে--প্র, কলান্তান্তাহ 

যুজ্যন্তে-_তা। ৃ | 
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ধতবশ্চাপি যুজ্যন্তে তথা সংবতসরা অপি। 
এবং কালবিভাগেন কালচত্রং প্রবর্ততে ॥২॥ 

তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাশু। 
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে ছো৷ মাসাবুপচীয়তঃ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
পুনরপি দ্বাদশ বর্ধাণি বনবাসম্ একবর্মধাজঞাতবাসং কুযূর্ণরিতি ছুর্ধোধনেন সম্ভাবিতম, 
দ্রোণেন চাত্র সন্দিপ্ধমিতি সর্বশ।স্জ্ঞে৷ ভীম্মঃ দিদ্ধাস্তং প্রদর্শয়িতুং তহুপযোগিতয়া প্রথমং ব্যবহারিকং 

কালবিভাগমাহ দ্বাত্যাম। কল! ইতি। অন্তর কাষ্ঠাপদং প্রথমং ব্যাখোয়ম্, পাঠক্রমাদর্থক্রমন্ট 
বলবত্বাৎ। সর্বত্র বুবচনানি চ ব্যক্তিভেদাৎ। অষ্টাদশনিমেধত্ুকঃ কাল: কাঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাশ্চ 
কলা, অহোরাত্রস্ত ্রিংশস্তাগৈকভাগো মূহূর্ত:, দিনং সৌবসাবনচাঙ্্রাদিভেদাদনেক বিধম্, অর্ধমাল: 
পঞ্চদশাহোরা ত্ররূপঃ পক্ষরূপশ্চ, মাসঃ সৌরদাবনাদিভেদাৎ সপ্তবিধঃ । এবাং বিবরণঞ্চান্মতপ্রণীতে 
স্মতিচিন্তামণো দ্রষ্টবাম্। নক্ষত্রম ্ রিন্াদি, তথা গ্রহশ্চ রব্যাদিঃ। এতে বুদ্ান্তে শাস্তীয়ে লৌকিকে 
চ ব্যবহারে প্রযুজ্ান্তে । “কলা কাষ্ঠ! মুহুর্হাপি পৃর্ধা দর্শ। চ বহৰ. চৈ২* ইত্যাদয়ঃ শাস্ীয়বাধহারা 

লৌকিকব্যবহারাশ্চানুসন্ধেয়াঃ ৪১৪ 
খতব ইতি। দ্ধ ছে মাসৌ এটৈক খতুঃ, স চাপি শৌরচান্্রডেদেন ছিবিধঃ | তথা 

পদাদয়নসংগ্রহঃ । অয়নদ্বয়াআক: কালঃ সংব্খপরঃ। এতেহপি চ বুঙ্গান্তে শাস্্ীয়ে পৌকিকে 

চ ব্যবহান্রে প্রযুঙ্ান্তে। এবমীদৃশেন, কালানাম্ উক্তানাং কলাদীন।ং স্থক্্রসময়ানাং বিভাগেন 
বিশিষ্টম্, কালচক্রং চক্রবৎ পরিবর্তনশীল: সংবৎ্সব্রাদিকালঃ প্রবর্থতে শাস্মীয়ে পৌকিকে চ 
ব্যবহার ইতি শেষঃ ॥২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

কলাঃ কাষ্ঠাশ্চেতি ॥১-_২॥ অক্জর চতুবিংশত্যা পক্ৈশ্চান্্ঃ সংবৎসরঃ চতুষ্পঞ্চাশদধিক- 

শতত্রয়দিনাত্মকঃ | বষ্টাধিকশতত্য়দিনাত্সা সাবনঃ স এব হছ্বাদশবাধিকাদিপ্রতিজাহ 

গবাময়নাদিপত্রাদিযু চ উপযুজাতে। তআ্রীণি শতানি পঞ্চবহিশ্য দিনানি পঞ্চদশঘটিক! 

একত্রিংশৎ পলানি ব্রিংশদক্ষপানণি সৌরশ্ত সংবৎসরন্ত মানম্। তজআ প্রোয়েণ জ্যোতিব্বিদঃ 

মৌরসংবৎসর্াহ্ধরোধেনৈব  বর্ধপ্রবেশাদিকং কুর্বন্তি । ম্মার্ডে বঞ্চাপনাদে তু চাঙ্রেপেতি 

ভীম্ম বলিলেন-__“বৎস ছুর্যোধন ! আচার্য্য দ্রোণ! কলা, কান্ঠা, মুহূর্ত, দিন, 

অগ্ধমাস, মাস, নক্ষত্র ও গ্রহ এই সকল, শাস্ত্রীয় ব্যবহারে ও লৌকিক ব্যবহারে 

প্রযুক্ত হইয়া আলিতেছে 1১৪ 
আর খু এবং সংবংসরও শরস্ত্ীয় ব্যবহারে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রযুক্ত হইয়! 

আসিতেছে এবং স্ুগ ও ন্ুঙ্কালবিভাগঘুক্ত, বিশেষতঃ চক্রের স্টায় সর্বদা 

পরিবর্তনশীল সংবৎসরপ্রভূতি কাল উক্ত দ্বিবিধ ব্যবহারেই চলিয়া আনিতেছে ৪২৫ 

(৩)...ঘে। মাসাবুপজায়তঃ--বা ব রা! ষ, শ্প্ো জায়েতেইবিমাসকৌ--তা। 



৪২০ . ষঙ্থাভারতে ব্রা 

তেষামভ্যধিকা মাসাঃ পঞ্চ চ দ্বাদশ ক্ষপাঃ। 

ভ্রয়োদশানাং বর্ধাণামিতি মে বর্ততে মতিহ ॥8॥ 

পশলা বেসে বনে 

সকারণাং কালবৃদ্ধিমাহ--তেষামিতি । কিঞ্টেতি চার্থঃ। পঞ্চমে পঞ্চমে ইতি বী্গান্ত- 

সারাঁৎ দ্বাবিত্যত্রাপি বীপ্াহবগন্তব্যা। তথা চ জ্যোতিষাং গ্রহাণাং হুরধ্যাচন্্রমসোরিত্যর্থ, 
ব্যতিক্রমাৎ নির্দিষ্টগমনব্যতায়াৎ, তেষাং প্রাপ্ুক্তানাং চান্দ্রদিনমাসানাম, কালাতিরেকেণ 

অবয়বভূতচান্দ্রদগ্ুদিনীধিক্যেন হেতুনা, পঞ্চমে পঞ্চমে, বর্ধে সৌরে সাবনে বা বৎসরে, দো 

স্বো চান্দ্র মাসৌ, উপচীয়েত উপচীয়েতে বর্ধেতে ইতি যাবৎ । কর্মকর্তীরি পরন্মৈপদমার্যম্। 

তথা চ মলমাসতত্বপূতং জ্যোতিষবচনম্-_“দিবসম্ত হরত্যর্কঃ যষ্টিভাগমৃতৌ ততঃ। 
করোত্যেকমহশ্ছেদং ততৈবৈকঞ্চ চন্ত্রমাঃ ৪ এবমদ্ধতৃতীয়ানামবানামধিমাসকম্। গ্রীক 
জনয়ত: পূর্ববং পঞ্চান্াস্তে তু পশ্চিমম্॥” অন্ত ব্যাখ্যানঞ্চ মলমাসতত্বাদৌ ত্রটব্যম। 

ব্টিদগৈদিনে বিধাতব্যে রবিঃ সোমশ্চ একযষ্টিদততৈস্তৎ বিদধাতি । তেন চৈকৈকম্মিন্ দিনে দণ্ডদয়- 
ব্ধ্যা খতো দিনদ্বয়ং বর্ধতে ৷ ততশ্চ বর্ষে ভ্বাদশদিনবুদ্ধিঃ |, তত্র চ সৌরদিনবৃদ্ধ্যাপি চান্দরদিনবুদ্ধিরেব 
পর্ধ্যবন্যতীতি বর্ষে দ্বাদশতিখিবৃদ্ধিঃ | “তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্” ইতি কুর্ধ্যসিদ্ধান্তঃ | এবঞকম্মাম্মল- 
মাসাৎ পরং প্রথমে বর্ষে ছাদশ, দ্বিতীয়েইপি হ্বাদশ, তছুত্তরমীসষট্কে চ ষটু তিথয়ে! বর্ধীন্ত ইতি 

মেলনাৎ ত্রিংশতিথ্যাত্মকো। মলমাসে। নাম একে মাসঃ সাঞ্চবর্ষথয়াৎ পরং ভব্তীতি নিয়তম। তেন 

চ একন্মিন্ সার্ধবর্ষস্বয়ে একে। মাসো৷ বর্ধতে, পঞ্চমে বর্ষে ঘো, দশমে চত্বারঃ, সার্ধছাদশবর্ষে চ পঞ্চ 

মাস বর্ধস্ত ইতি ফলিতম্ ॥৩$ 

ইদ্দানীমুক্তবৃদ্ধিফলেন চান্দ্রগণনয়া প্রতিজ্ঞাতানাং ত্রয়োদশানাং বর্যাণাং পৃত্তিমাহ-_তেযা- 

ভারতভাবদীপঃ 
বিশেষে সত্যপি যদ! এতয়োরাস্তরালিকঃ সাবনাবন্দো গণ্যতে । তদা সৌরগতা বৃদ্ধি্তত 
গণাতে । এবং গণনায়াং ক্রিয়মাণায়াং অ্রয়োদশম্বব্দেযু পঞ্চ চান্দ্া মাসাঃ ছে দিনে সপ্তত্রিংশ- 

স্নাড্যঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ পলানি পঞ্চদশাক্ষরাণি চ, তথ! চ কিঞ্চদিধিকানি নবদিনাগ্বধিপূর্তের ধি- 

কানি জাতানি; জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাং ব্যতিক্রমাৎ হুর্যেণ চন্দ্েদ চ লঙ্ঘনাঁৎ উপচীয়ত; 

অধিকৌ ভবতঃ ৪৩৪ অত্র তু অর্ধমাঁসাশ্চ মাসাস্চ যুজ্যস্ত ইতি গ্রহণাৎ ত্রয়োদশানাং বর্ধাণাং 

চান্দ্রমাসাঃ ষট্পঞ্চাশদধিকং শতং ভবস্তীতি ত এব গৃহীতা ইতি জেঞয়মূ। তথা চ বিজয়- 

দশম্যাং দ্যৃতে পাগ্ুবপরাজয়ঃ । লোকে তশ্চৈব প্রায়েণ দ্তকালত্বাৎ গ্রীন্মে চ গোগ্রহাথ' 

চন্দ্র ও স্থ্র্য্যের গতির ব্যতিক্রমে তিথি ও চান্দ্রমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 

প্রত্যেক সৌর বা সাবন পঞ্চম বৎসরে ছুইট] করিয়া চান্দমাস বৃদ্ধি পায় ॥৩॥ 

6৪) তেবামপ্যধিকা মাসাঃ--প্র, এবমপ্যধিকা মাসা৮বা ব, এধামভ্যধিক! মাসাঃ -রা মঃ 

সপ ছাদশ চ ক্ষপাং--.ভা। 



পর্ববণি সগুচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪২১ 

ভারতকৌমুদী 
মিতি। অভ্যধিকা উক্তক্রমেণ মলমাসরূপতয়া অতিরিক্তীভৃতা: পঞ্চ মাসাঃ; দ্বাদশ ক্ষপা 
অহোরাত্রাশ্চ দ্বাদশহ্ বরধেধু দ্বাধশরবিতুক্তিনিবন্ধনা: সঙ্তাতা দ্বার্খশ তিথন্নশ্চেতাথঃ, তেষাং 
প্রতিজ্ঞাতানাং অয়োদশানাং বধাণাং পূর্থো প্রবর্ন্ত ইতি শেষঃ। ইতি যে মতিরুপলবি- 
বর্ততে। 

অব্র বিশেষবিুষো৷ ভীম্মন্তায়মাশর:--সৌরবৈশাখন্ত প্রথমদিনে মেঘলগ্রস্ত প্রথমপল এব 
রবিরুদেতি, ততন্তশ্মিন্নেব চ বধে সৌ রচৈতঙ্ান্তিমদিনে মীনলয্শ্তান্তিমপল এব চাসাবুধয়ং লভতে ॥ 

মেবাধিমীনাস্তানাং দ্বাদশানাং লগ্ানাং মানঞ্চ বহি্দগডাঃ ; রবেস্তত্তিক্রমশ্চ রবিভূক্ষিগ্রিত্যুচ্যতে 3 
তন্নিবন্ধনঞ্চ একং ধিনং বঞ্ধতে। ততশ্চাপি বর্ষে একতিথিবৃদ্ধা দ্বাদশ বধেষু দ্বাদশতিথিবৃদ্ধি; । 

এবঞ্চ পাগুবানা, বনবাসারস্তাৎ প্রভৃতি সাবনমানেন স্বাধশবরধ-খগ্মাসাষ্টাৰশধিবসাতিক্রষকালে- 

ইপ্যশ্মিন তাবতীভিস্তিথিভিঃ সহ উক্তক্রমেণ লন্ধবৃদ্ধিকানাং পঞ্চানাং চান্দ্রমাশানাং ভ্বাদশা নাং 

তিথীনাঞ্চ যোগাৎ চাজ্জমানে সর্বতৈব জয়োদশানাং বধাণাং পরিপুতিজঞ্জাতা। কিঞ্চ ঘাদশবধাধিকানাং 

সাষ্টাদশরিনানাং ঞ্জাং মাসানাং রবিভভুক্িক্রমেণ যাবস্তে ঘণ্ড। অতিন্রিচ্যন্তে, তাবস্ত এব দণ্ডাস্ঘঘো- 

ঘশবর্ধাতিবিক্াঃ; তন্রৈব চায়মঞ্জুনো নিঃসক্কোচং প্রকাশং প্রাপ্ত ইতি। 

অস্ত্র হধীভিরিদমবধেয়ষ্। যথা সৌরাশ্বিণে মলমাসপা তাৎ পরবস্তিসৌরকাত্তিকান্তিমগতায়্াং 
দাতপ্রতিপদি সভাপর্ববিবৃতা পাগডবাদীনাং দুাতক্রীড়া বূব; “তম্থাৎ দাতং প্রকর্তব্যং প্রভাতে 

তত্র মানবৈঃ | তশ্মিন্ দ্যতে জয়ে! যশ্ত তস্ত সংবৎ্সরঃ শুভঃ ৪” ইতি দ্যুতপ্রতিপদধিকারে 

ব্চ্ধ গুরাপবচনাত যুক্তান্তরাচ্চ। তচ্চ যুক্্যন্তরং ক্রমশঃ ক্ফুটীভবিস্কৃতি | ভীম্মস্রোণছধ্যোধনাধীনামিয়ং 

পধ্যালোচন! চ লৌরজষ্ঠশ্ত উনবিংশরিবসে সঞ্জাতা 5 “অর্দেশিকা মহারণ্যে গ্রীন্ষে শক্ষবশং গতা। 

ঘথা ন বিভ্রমেৎ সেনা তখ। নীতিবিধীয়তাম্ ৪৮ ইতি বিরাটপর্বণ এৰ দ্বিচত্বারিংশাধ্যায়ে 
দুধ্যোধনবচনে গ্রীন্গপদোপাদানাৎ তজ্র প্যেষ্ঠোনবিংশর্দিবসপ্রতীতিজ্ঞ যুক্ষযন্তরাৎ। তদপি চাঞ্্রৈব 

প্রবন্ধে ক্ফুটীভবিস্ততি । এবফৈতৎ পধ্যালোচনাকালাৎ পূর্ববকাত্তিকান্তমতাগে সাবলমানেন ছবাধশ 

ব্ধাণ্যতীতানি ; সাবনমানেন মার্গশীধাদিবৈশাখাস্তাঃ যণ্মাসা সো্ঠনতাষ্টাদশ দিবসাশ্চ গতাঃ। ততশ্চ 

তদানীমপি প্রতিজ্ঞতত্রয়োদশবর্ধপূরণে ছ্বাদশদিনাধিকপঞ্চমাসন্যনত। স্থিতা। ইথঞ্ “সঞ্ঞানযুপাক্ষা- 

স্তথ সাবনেন লৌক্যঞ্চ যৎ স্টাছাবহারকণ্ম । ইতি বিষুণধশ্ধোত্তর বচনাৎ বনবাসাজ্াতবাসন্লোশ্চ 
লোঁকিককর্মতক্না সাবনবর্ষগ্রহপন্তৈবৌচিত্যাৎ পাণুবানাং পুনর্বনবাসাজ্ঞাতবাসয়োঃ সম্ভাবনা 

দুর্য্যোধনম্ত হ্পপক্নৈব। কিঞ্চ বনবাসাজ্ঞাতবাসয়োরনন্তকৃততয়া ব্যবহার কর্স্বাভাবাৎ 

শাস্্রীয়পরিভাষাপেক্ষয়া লেকব্যবহারস্ত ব্যাপকতয়া বলবস্থাৎ *শেষে কণ্মণি চাঙ্র; শ্াৎ 

ইতি মলমাসতত্বধতস্বতেশ্চ বনবাসাজাতবাগ্জোশ্চাক্্রমানেন বর্ধগ্রহণঠ্তৈব সর্ববধা ন্াব্য- 
তয়া চান্্রমানেন ত্রয়ো্শবর্ধপরিপৃত্তিরেবেতি ন পুনঃ পাণুবানাং বনবাসাজা তবাসয়োঃ 

স্ভাবনেতি ভীন্সিদ্ধান্তোহপি সর্বতৈবোপূপন্ততে | অতএৰ বিরাটপর্বশ এব চত্বাতিংশা- 

ধ্যায়ে জজ্ছনেনোকম্ “সমাধব্রতসূতীর্ৎ বিদ্ধি মাং তব বৃপাত্বজ 11” ুধানীং চাল্- 



৪২২ ষহাভারতে বিরাট- 

সর্বৰং যথাবচ্চরিতং যদ্যদেভিঃ প্রতিশ্রুতম্ । 
এবমেতদৃঞ্রবং জ্ঞাত্বা ততো বাঁভত্স্ুরাগতঃ ॥৫॥ 

4৮৩ ও ও জাবাটরারশাডিবার 4৫ এজঞাখচ ডি বটি কি বট এর ঝর পরও ও ও কক ও ভপ্রুকরট বা কও একক চারা জানাও উত ও জার জারা বাগান ও বাত ৩৮ রড ৩ জতভত কারও তত ও এ ও আখ বড ও রবি ৫৮ পচা থা ওরস এ এ-এ আট টি এচ-এব শাজবারাপরথা ডে আসর বন বটি পিক এরিক হি খা এ শা এ ও ও পর এ জড এ উপ হজ ও রীনা না কানা জিও 

ভারতকৌমুদী 

ব্যবহারস্ত “সধম্যামপরাহে বৈ তথা তৈস্ত সমাছিতম্ |” “অগ্ইম্যাং পুনরন্মাভিরাদিত্যঙ্টোঘয়ং 

প্রতি” ইতি বিরাটপর্র্ণ এব দ্বিচত্বারিংশাধ্যায়ে দূর্য্যোধনশ্থৈৰ বচনাৎ অপরবহুতরবচনাচ্চাব- 

গম্যতে। ন চ তথাত্বে অজ্াতবাসশ্ট একবর্ধাপৃর্তিরিতি বাচ্যম, বনবাসঘ্বাদশবর্ধাস্তিমপঞ্চমাস- 

দবাদশদিনগ্রহণেনৈব তৎপূর্ডেঃ স্থবচত্থাৎ তদানীমপি তূর্ষ্যোধনাদিভিঃ পাওবানামজ্ঞাতত্বাৎ । এবচ 

“দশ মালা: সমভ্যঘুঃ" ইত্যাদি ত্র যতআোক্তম, তঙ্জ তআপি বনবাসছাদশবর্ষ(স্তিমপঞ্চমাসঘাদশদিন- 
গ্রহণেনৈব সামঞ্রশ্তং সাধনীয্সম। কিঞ্চ “মা! ত্বাং বৃক্ষেণ কর্মাণি কুর্বাণমতিমাচ্যম। জনাঃ 
সমববুধ্যেরন্ ভীমোহয়মিতি ভারত ! ॥” ইত্যেকত্রিংশাধ্যায়ে এতম্মাৎ পূর্ববদিন এব সথশশ্দণ৷ সহ 

বৃুক্ষেণ যুযুতসমানং ভীমং প্রতি যুধিভিরম্ত নিষেধোহুপি সর্বথা সঙ্গচ্ছতে ; তর্দানীমপি 

ত্রয়োদশবর্ষসত্বেন অজ্ঞাতবালাবশ্থকত্বাৎ। এতেন কান্তিকমাসান্তিমে ভাগে দৃযৃতক্রীড়া, ইয়- 

মালোচনা চ সৌরটো্টন্যোনবিংশদিবসে বভুবেতি নিরূপণমকামেনাপি হ্বাকাধ্যম্। কিঞ্চেতঃ পরং 

জ্যেষ্ঠমাসমধ্য এবোত্তরায়া বিবাহঃ। তচ্চাত্রৈব ব্যক্তীভবিষ্তাতি । ইতঃ পরবস্ত্িন এব চাগ্রহায়ণ- 

মাসশ্য শুর্ুজয়োদশ্যাং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারভ্ঃ। তথা চ ভারতসাবিজ্রা।ম্--পহ্মন্তে প্রথমে মাসি 

শুর্ুপক্ষে ভয়োদশীম। প্রবৃত্ত, ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ৪” তত্রৈৰ চাভিমন্থ্যবধঃ | অতএব 

ছি স্ত্রীপর্ধণি--“এতাবানিহ সংবাসে। বিহিতস্তে ময়া ঘহ। য্ণ্ম।লান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর! 

নিধনং গতঃ ॥” ইত্যাত্তরায়। বিলাপব্চনমপি সাধু সঙ্গচ্ছতে, জোষ্টদিকা ত্তিকানস্তানাং ষণ্মসত্বাৎ 

অগ্রহায়ণন্ত চ সপ্ডমত্বাদিতি সর্ব্বং সসমঞ্রীসম্ ॥৪$ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রবৃত। ইত্যুক্তম, তেন বিজয়দশম্যামাগামিন্তাং অয়োদশাবপৃত্রণং ভখিব্যতীতি দুধ্যোধন- 
প্রত্যাশা । পাগুবাস্ত চান্দ্রাব্ধমানেন অ্রয়োদশবৎ্সরানতিবাহ কতকৃত্যা অভূবন্; তত্র বিজয়- 

দ্শমীতঃ পূর্ব্বং পঞ্চ মাসাঃ দ্বাদশ দিনানি প্রকটীভবিতব্যম। তত্র দর্শাস্তমাসে চৈত্রকুফঃসপ্- 

ম্যামাবিভূতাঃ প্রতিজ্ঞাং নিস্তী্যৈব কানিচিদধিকান্থপি দিনানি অতিবাহ্ আবিভূতা ইতাথ: 

ন্ৃতরাং (এখন পাগুবগণের বনবাস আরম্ভ হইতে সাবনমানে বার বৎসর, ছয় 

মাস ও আঠার দিন মাত্র অতীত হইয়া থাকিলেও) উক্তক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পাচ মাস 
এবং (রবিভুক্তিনিবন্ধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বারটা তিথি তাহার সহিত যুক্ত হওয়ায় চান্দ্রমানে 

তের বৎসর সর্ধপ্রকারেই পুর্ণ হইয়াছে ; ইহাই আমার ধারণা ॥8$ 
সুতরাং পাগুবের। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে সমস্তই যথানিয়মে পালণ 

করিয়াছে এবং ত্রয়োদশ বৎসর পুর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাহার পর 

অজ্ভ্ুন আসিয়াছে 1৫8 



পর্ববণি সগুচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪২৩ 

সর্ব চৈব মহাত্মানঃ সর্বে ধন্মার্থকোবিদাঃ | 
যেষাং যুধিষ্ঠির রাজ। কল্মাদ্ধশ্মেইপরাধ়ুঃ ৬ 

অলুন্ধাশ্চৈব কৌন্তেয়াঃ কৃতবন্তশ্চ দুক্ধরম্। 
ন চাপি কেবলং রাজ্যমিচ্ছ্যুস্তেহনুপায়তঃ ॥৭॥ 

তদৈব তে হি বিক্রান্তমীযুঃ কৌরবনন্দনাঃ। 
ধর্দপাশনিবদ্ধাস্ত ন চেলুঃ ক্ষত্রিযত্রতা ॥৮॥ 

তচ্চানৃতমিতি ধ্যায়েদ্যঃ স গচ্ছেত পরাভবম্। 

বৃণুষুর্মরণং পার্থা নানৃতন্ত কথঞ্চন ॥৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

সর্বমিতি । এভিঃ পাগুবৈঃ যদ্যৎ প্রতিশ্রতম্, তত্তৎ সর্বযেব যাবৎ চরিতমঙ্ঞ্টিতম্। 

এতৎ অয়োদশবর্ষপূরণং জাতম্, এবং ফ্রবং জ্াত্বা, ততো বাঁতৎস্থরজ্ছুন আগত: ॥৫। 

সর্ব ইতি। সর্ব এব পাওবাঃ, মহাত্মান উদদীরচিন্তাঃ, সর্বব এব চ তে ধশ্মার্ঘয়োঃ কোবিদা 

অভিজ্ঞাঃ । বিশেষতশ্চ যুধিষ্ঠিরে। যেষাং রাজা শিয়ন্তা, তে কম্মাৎ ধর্মে অপরাধ ॥৬। 

অলুন্ধ! ইতি। কিঞ্চ কৌন্ডেয়াঃ পাণবাঃ, অলুন্ধাঃ ; বনবাসাধিরূপং দুষ্করং কণ্ম কৃতবন্শচ। 

কিন্ত তে পাগডবাঃ, অনুপায়তঃ অপ্রশস্তোপায়েন, কেবলং রাজ্যং ন গ্রহীতুমিচ্ছেছু: ॥৭॥ 

তদেতি। হি যম্াৎ, তে কৌরবনন্দনাঃ পাগুবাঃ, তদৈব ভ্রোৌপর্ধীকেশাঘরাকর্ধণসময় এব 

বিক্রান্তমীষুঃ, কিন্ত ধর্মাপাশনিবন্থ! ইতি ক্ষত্িয়ব্রতান্গ চেলুঃ ॥০। 

তদ্দিতি। তচ্চ তেধামাচরণঞ্চ, অনৃতং মিথ্যা, ইতি যো ধ্যায়েৎ চিন্তয়েদপি, স পরাভবং 

গচ্ছে্, সাধুঘপি অসাধুতবচিন্তনপাপার্দিতি ভাব: । যেন হি পার্থাঃ পাগুবাঃ, মরণং বৃণুতবং, কিন্ত 

কখকন গ্রকাবেপা পি, অনৃতং মিথ্য। ন বৃপুয়ুং ॥৯॥ 

পাগুবের৷ সকলেই উদারচেতা৷ এবং সকলেই ধর্্মাথ। বয়ে অভিষ্ঞ । বিশেষতঃ 

যুধিষ্ঠির ফাহাদের রাজা, তাহারা ধর্ট্ের বিষয়ে অপরাধ করিবে কেন 18১৪ 

তা'র পর পাগুবেরা লোভী নহে এবং হুষ্কর কাধ্য করিয়াছে; সুতরাং তাহার 

কেবল নিকৃষ্ট উপায়ে রাজ্য লাভ করিতেও ইচ্ছা করিবে না ॥৭ 

কারণ, তাহার! তখনই বিক্রম করিবার হচ্ছ! করিয়াছিল; কিন্তু ধর্মপাশে বন্ধ 

ছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়নিয়ম হইতে বিচলিত হয় নাই 8৮৪ 

সুতরাং তাহার্দের আচরণ মিথ্যাইহা! যে লোক মনেও ভাবিবে, সে পরাভব 

(এএনহহতিতের 

(২).-.কখং ধর্থেতা। (৭)--তেহভাপায়ত:--রা। (৯) ভজ্গাবত ইতি খ্যায়াৎ--ব1 ব 

ঝা ষ, ভ্ভানৃতমিতি খ্যায়াৎ তা, নান্বতত্বম্-_বা! বরা ম ভা। 



৪২৪ মন্াভারতে বিরাট- 

প্রাপ্তে কালে তু প্রাপ্তব্যং নোত ্জেয়ুর্নরর্ধভাঃ | 
অপি বজ্্ভৃতা গুণ্তং তথাবীর্য্যা হি পাগুবাঃ ॥১০॥ 

তম্মাদ্যদত্র কল্যাণং লোকে সপ্ভিরনুষ্ঠিতম্। 
তু সংবিধীয়তাং ক্ষিপ্রং মা নে হার্থোহতিগাত পরম্ ॥১১॥ 

নহি পশ্যামি সংগ্রামে কদাচিদপি কৌরব !। 
একান্তপিদ্ধিং রাজেন্দ্র! সংপ্রাপ্তশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥১২॥ 
সংপ্রবৃত্তে তু সংগ্রামে ভাবাভাবে৷ জয়াজয়ৌ৷ । 
অবশ্যমেকং স্পুশতো দৃষ্টমেতদসংশয়ম্ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
প্রাঞ্ধ ইতি। নররধভাঃ পাগুবাঃ, কালে প্রান্তে তু, বন্ত্রভৃতা ইন্দ্রেণ গুপঞ্কং রক্ষিতমপি, 

প্রাঞ্ধব্যং বস্ত নোৎস্থজেমুং । হি মন্মাৎ্, তে তথাবী্ধ্যান্তাদৃশবলাঃ ॥১*। 
_ ভক্মাদ্িতি। তল্মাদত্র লোকে সন্ভিরচ্ঠিতং যৎ কল্যাণং মঙ্গলকরং কশ্ম, তৎ ক্ষিপ্রং 
সংবিধীয়তাং তেযাং প্রাপ্তব্যং রাজ্যং তেভ্যো দীয়তামিত্যণ্থঃ। নঃ অম্মাকম, অর্থঃ কর্তব্য বিষয়ঃ, 

পরমনস্তরম্, মা অতিগাৎ নাতিক্রামতু ॥১১। 

নেতি। হি যম্মাৎ, হে কৌরব রাজেন্দ্র! সংগ্রামে কদাচি্বপি একাস্তসিদ্ধিং সর্বরথা জয়ম, 
ন পশ্টামি। যন্মাৎ ধনকয়োহজ্ফছুন এব সংপ্রাপ্তঃ ॥১২। 

সমিতি । সংগ্রামে সংপ্রবৃত্তে তু, ভাবাভাবৌ জীবনমৃতা অনয়োরেকতর ইত্যথঃ, 

প্রাপ্ত হইবে। কারণ, পাগুবেরা বরং মৃত্যু বরণ করিবে ; কিন্তু তথাপি কোন 

প্রকারেই মিথ্যার আশ্রয় লইবে না ॥৯॥ 

আর, সময় উপস্থিত হইলে, নরশ্রেষ্ঠ পাণুবের! তাহাদের প্রাপ্তব্য বস্তু ইন্দ্র- 
কর্তৃক রক্ষিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না। কেন না, তাহারা সেইরূপই 

বলবান্ ॥১০ 
অতএব জগতে সাধুলোকেরা যাহ। করিয়া গিয়াছেন, সেই মঙ্গলজনক কাধ্যই 

এখন সত্বর কর। ইহার পরে আমাদের কর্তব্য বিষয় যেন অতীত হইয়া যায় 

না! ॥১১॥ | 
কৌরবনন্দন! রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি যুদ্ধে কখনও সম্পূর্ণ সিদ্ধি দেখিতে পাই না। 

এদিকে অজ্ঞুনও উপস্থিত হইল প্রায় ॥১২॥ 

(১*)-*কালে তু কর্তব্যম্__প্র,***নোৎ্ম্থজেযুং কথঞ্চন._-ভা। ইত: পরম্ প্রতিধুধ্যাম সমরে 
সর্ববশত্রভৃতাং বরম। আগতং ফাস্তনং রাজন! সর্ব তত্র ন সংশক্বঃ ৪ গ্লোকোহয়মধিকঃ__ 

প্র, 'প্রতিযুধ্যেম সমরে সর্ধশস্্ভৃতাং বরম্” ইত্যপ্ধমধিকং-ব| বর! য। (১১)-*'অধ্যগাৎ পরান্ 
ৰা বরা, অভ্যগাৎ্ পরান্__ম,***অভ্যগাৎ পরষ্- প্র । 



পর্ব্বণি সপ্তচত্থবারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪২৫ 

তম্মাদ্যুদ্ধোচিতং কম্ম কম্ম বা ধন্মসংহিতম্। 
ক্রিয়তামাশু রাজেন্দ্র! সংপ্রাণ্তশ্চ ধনঞ্জয়ং ॥১৪॥ 

ছুধ্যোধন উবাচ। 
নাহং রাজ্য প্রদদান্যামি পাগুবানাং পিতামহ !। 

বুদ্ধাধিকারিকং ঘত্ত, তচ্ছীপ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥১৫॥ 

ভীক্ম উবাচ। 

অত্র যা মামিক। বুদ্ধিঃ শ্রয়তাং যদি রোচতে। 
সর্ববথা চ ময় শ্রেয়ো। বক্তব্যং কুরুনন্দন ! ॥৯৬॥ 

ভারতকৌমুদা 

গয়াজয়ৌ৷ অনয়োরপ্যেকতর ইতি তাৎ্পধ্যম্, অবশ্তমেব, একম্ একতবম্, স্পৃশও২ প্রাপ্ত, 
এতদসংশয়মেব সর্ব্বদৃষ্টম্। মৃত্যুরপি পরাজয়োহপি চ ্থাং প্রাপ্ত, মহতীতি ভাবঃ ॥১৩। 

তম্মা্দিতি। তম্মাৎ মরণপরাজয়য়োঃ সন্তাবনালব্েঘপি ক্ষতিয্রতত্বেন যুগ্চশ্াবশ্মক গ্রব্ত্বাৎ, 

হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধেচিতং কণ্ম বুহরচনার্ধিকম্, ধণ্মসংহিতং ধন্মঘুক্তং কণ্ম তধীয়রাজ্যধানং বা, 

আত ক্রিয়তাম। যেন হি ধনবয়ঃ সংপ্রাঞ্চ উপস্থিত; ॥১৪। 
নেতি। হে পিতামহ ! অহং পাগুবাণাং রাজ্যং ন প্রধান্তামি। অতএব যৎ কম্ম, যুদ্ধাধি- 

কারিকং যুস্কবিষয়কম্, তত বুহরচনাধিকং শীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥১৫) 

অব্রেতি। হে কুরুনন্দন ! অন্তর যুঞ্ধবিষয়ে, যা নামিক। মধায়। বুদ্ধিঃ, যদি বেচতে, তাহ 
সা ্রয়তাম। ময়! চ সর্ববথ! শ্রেয়স্তব মঙ্গলমেব অতি ॥১৬। 

পাপ লাশ পপ পিতা পপ পা-ত০৮ শী শান পা ৫ পাপ পা? জর কা ০৮০৯০ 

ইহা নিঃসন্দেহে দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধ আর্ত হইলে তাহাতে জীবন ও মরণ__ 

ইহার কোনটা, কিংবা! জয় ও পরাজয়-_-ইহার কোনট। অবশ্যই একজনকে অবলম্বন 

করে ॥১৩| 

অতএব রাজশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধোচিত কাধ্য, কিংবা ধণ্মসঞ্গত কাধ্য, হহার একট! 
সত্বরকর। কেন না, অর্জুন উপস্থিত হহল বলিয়া” ॥১৪॥ 

ছুধ্যোধন বলিলেন--“পিতামহ ! আমি পাগুবগণকে রাজ্য প্রদান করিব না; 
স্থতরাং যুদ্ধবিষয়ে যাহ! কর্তব্য থাকে, আপনার! সত্বর তাহাই করুন” ॥১৫॥ 

ভীম্ম বলিলেন-_“কুরুনন্দন ! যুদ্ধবিষয়ে আমার যাহা কর্তব্য মনে হয়, 

তাহাতে যদি তোমার মত হয়, তবে তাহা শ্রবণ কর। আমি সর্বপ্রকারে তোমার 

মঙ্গলের কথাই বলিব ৪১৬৫ 

(১৪) তল্যাদযুদ্ধাবচরিতষ্-_ প্র, তক্থাদযুদ্ধং বিচাধ্যেকম_-তা। (১৫)**বুদ্ধাবচরিতং যত্ত, 

রগ 'যুদ্ধোপচারিকং হত্তং_বা। ৰ রা ম। 
বিরাট-৫৪ (১২) 



৪২৬ মহাভারতে বিরাট- 

ক্ষিপ্রং বলচতুর্ভাগং গৃহ গচ্ছ পুরং প্রতি । 
ততোহপরশ্চতুর্ভাগো গাঃ সমাদায় গচ্ছতু ৪১৭॥ 

বয়াদ্ধেন সৈন্যেন প্রতিযোত্ম্যাম পাগুবমৃ। 
অহং দ্রোণশ্চ কের্শশ্চ অশ্বথামা কৃপন্তথা ৪১৮॥ 
প্রতিযোত্স্যাম বীভত্ম্মাগতং কৃতনিশ্চয়ম্ । 

মস্যাং বা পুনরায়াতমাগতং বা শতক্রতুম্ ॥১৯॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

তদ্বাক্যং রুরুচে তেষাং ভীক্ষমেণোক্তং মহাত্মনা | 
তথ! হি টি রাজা! কৌরবাণামনস্তরমূ ॥২০॥ 
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ভারতকৌমুদী 

অথ কা নাম ত্বদীয়া বুদ্ধিরিত্যাহ-_ক্ষিগ্রমিতি। বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাশব্দানাং পূরণার্থত্বম্। 
ততশ্চ হে ছুধ্যোধন | ত্বং ক্ষিগ্রমেব বলম্ত সৈম্তস্ত চতুর্ভাগং চতুর্থমংশম, গৃহ গৃহীত্ব। পুরং হস্তিনাং 
প্রতি আত্মরক্ষার্থং গচ্ছ, ত্বাং প্রত্যেবাজ্ছুনশ্ত ক্রোধাতিরেকাদিতি ভাবঃ। ততঃ অপরো! বলশ্ট 

চতুর্ভাগে৷ গাঃ সমাদায় গচ্ছতু, তর্রক্ষার্থমিত্যাশয়ঃ ॥১৭। 

বয়মিতি। অহং প্রোণশ্চ কর্ণশ্চ অশ্বাযা তথা কুপশ্চ এতে বয়ঞ্চ, অবশিষ্টেনাঞ্ধেন সৈন্যেন, 
পাগুবমঞ্জুনং প্রতিযোত্ম্তাম, যুক্মাসাদননিবারণাথমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৮॥ 

প্রতীতি। কিঞ্চ বয়মূ, যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ম্ আগতং বীভৎন্থমঞ্জুনম্, আয়াতং মত্স্তং বিরাটং 
বা, আগতং শতক্রতুমিঙ্ং বা পুনঃ, প্রতিযোত্স্তাম ॥১৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
॥৪-৮। যচ্চ যদি চ পাগুবমনৃতোহয়মর্জ,ন ইতি খ্যায়াৎ কথয়েৎ স পরাভবং গচ্ছেৎ ॥৯-_ ১৩ 

ধর্মসংহিতং কম্ম অযুদ্ধেন এতৈঃ সহ এক্যং গত্বা রাজ্য প্রদানম্ ॥১৪-_-১৯৪॥ অনস্তরম্ অবিলঙ্বি- 

তম্ ॥২*-_-২৩॥ 

ইতি শ্রামহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৪৭ 

তুমি সৈম্ভের এক চতুর্থাংশ লইয়া সত্বর হুস্তিনার দিকে প্রস্থান কর; তা?র পর, 
অপর চতুর্থাংশ সৈম্থ গরুগুাল লইয়া! প্রস্থান করুক ॥১৭॥ 

আর আমি, ভ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা ও কূপ__-আমরা অবশিষ্ট অন্ধ সৈম্য লইয়া 
রে সহিত যুদ্ধ করি ॥১৮। 

তাহাতে যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া অর্জুনই আন্মুক, কিংবা মৎস্যরাজ, অথব! 

স্বয়ং ইন্দ্রই আসুন ; তখন আমরাই যুদ্ধ করিব” ॥১৯। 

(১৮) বয়স্বক্ধেন_প্র। (১৯) ঞ্লোকাৎ পরম্ “অহুমাবারয়িস্তামি বেলেব মকরালয়ম 
ইত্যঞ্কমবিকষ--বা বরা য। | 
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ভীন্মঃ প্রস্থাপ্য রাজানং গোধনং তদনস্তরম্। 
সেনামুখ্যানবস্থাপ্য ব্যুহিতুং সংপ্রচক্রমে ॥২১॥ 

ভীম্ম উবাচ। 
আচার্য্যো মধ্যতস্তিষ্স্থশ্বখামা তু বামতঃ | 
কৃপঃ শারদ্বতো ধীমান্ পার্শং রক্ষতু দক্ষিণম্ ॥২২॥ 

অগ্রতঃ সৃতপুত্রস্ত কর্ণভ্ডিষ্ঠতু দংশিতঃ | 
অহং সর্ববস্ সৈন্যস্য পশ্চাণড স্থাস্তামি পালয়ন্ ॥২৩॥ 

ইতি ক্ীমহাভারতে শতসাহত্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে ভীন্মবাক্যং নাম সগুচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 

কত ৩ শা ক পক চে এট বাউিএিক 

ভারতকৌমুদী 

তদ্দিতি। মহাত্সনা ভীদগ্মেণ উক্কং তৎ বাক্যং তেষাং সর্ধেধামের রুরুচে । অনস্তরং 
কৌরবাণাং রাজ। দুধ্যোধনঃ, তথ! হি তথৈব কৃতবান্ ॥২৯। 

ভীম্ম ইতি । ভীনম্মঃ প্রথমং রাজানং দুর্ধ্যোধনম্, তদনস্তরং গোধনঞ প্রস্থাপ্য সেনায়। মুখ্যান্ 

শ্রেষ্ঠান্ যোদ্ধ,ন্ যথাস্থানমবস্থাপ্য বৃহিত্ং সংপ্রচক্রমে ॥২১৪ 

আচার্ধ্য ইতি । আচাধ্যো ভ্রে।ণঃ সেনায়। মধ্যতঃ, অশ্বথামা তু বামতস্তিষ্ঠত, শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ 

পুত্র! ধীয়ান্ কুপশ্চ দক্ষিণং পার্খং রক্ষতু ॥২২॥ 

অগ্রত ইতি। দংশিতঃ সন্দ্ধঃ হুতপুত্রঃ কর্ণস্ত সেনায়া অগ্রতস্তিষ্ঠতু । অহঞ্ সর্ববান্ পালয়ন্, 

সর্বন্য সৈম্তশ্য পশ্চাৎ স্থান্ামি 1২৩। 

তি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধয-মহাকবি-পন্ম ভষণ-শ্রুহরিদাসিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্রাচার্ধ্যবিরচিতাক্নাং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌম্দীসমাথ্যায়।ং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

সপ্তচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
পি 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_মহাত্মা ভীম্মের সেই বাক্য তাহাদের সকলেরই 
অভিপ্রেত হইল । পরে ছুধ্যোধন সেইরূপ কাধ্যই করিলেন ॥২০॥ 

তখন ভীম্ম প্রথমে ছু্যোধনকে, তৎপরে গরুগুলিকে পাঠাইয়। দিয়া প্রধান 

যোদ্ধাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া বুহ রচনা! করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২১॥ 

ভীম্ম বলিলেন--“দ্রোণাচাধ্য সৈন্যের মধ্যস্থানে এবং অশ্বখামা বামপার্ে 

থাকুন ; আর শরদানের পুত্র বুদ্ধিমান্ কৃপ দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন ॥২২॥ 
এবং যুদ্ধসজ্জায় সজ্দিত ন্ুুতপুত্র কর্ণ সৈম্ের সম্মুখভাগে থাকুন ; আর আমি 

পকলকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সকল সৈশ্তের পশ্চান্ভাগে থাকি” ॥২৩। 

২) আচার্য! মধ্যে ভিঠহমঙ্বখামা তু সব্যত বা বরাম। (২৩)-*কর্পো রক্ষতু-_ 
প্র, ***আহং বৈ সর্বসৈন্তশ্ত পাকিং স্থাশ্তামি পালয়ন্--ভা | * “*একপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়»স্ম্প্র, 
*- দিপকাশতমোহধ্যায়৮-_বা। বৰ রা ম। 



অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 
সতিটি৯-- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তথ! থা ব্যুচেনীকেতু কৌরবেয়ৈর্মহারথৈঃ | 
উপায়াদর্ভ,নস্তর্ং রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥১ 
দদৃশুস্তে ধ্বজাগ্রং বৈ শুশ্রুবুশ্চ মহান্বনম্। 
দোধুয়মানস্ত ভূশং গাণীবস্ত চ নিস্বনম্ ॥২॥ 
ততস্তৎ সর্বমালোক্য দ্রোণো বচনমব্রবীণু। 
মহারথমনুপ্রাপ্তং দৃষ্ট। গাণ্তীবধন্থিনম্ ॥৩॥ 

দ্রোণ উবাচ। প' 

এতদ্ধজাগ্রং পার্থস্য দুরতঃ সংপ্রকাশতে। 
এষ ঘোরঃ সজলজে! রোরবাঁতি চ বানরঃ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদ্রী 
. তখেতি। কৌরবেযৈর্মহারতৈরীম্মাদিতিঃ, তথা তাদুশভাবেন, অনীকেষু সৈগ্েষু বুচেষু 

রচি তব্যুহেষু সতম্থ, অঞ্ছুনো! রথঘোষেণ দিশো নাধয়ন্, তুর্ণমুপায়াৎ আগচ্ছৎ ॥১। 

দ্ুরিতি। তদা চ তে কৌরবাঃ, অঞ্জন ধ্বজাগ্রং দদৃশঃ, রথন্ত মহাম্বনমূ, ভূশং 
দোধুয়মানন্য আকুস্যমাণশ্ত গাণীবন্ত চ নিম্বনং শুশ্রবুশ্চ ৪২। 

তত ইতি । ততো ভ্রোণঃ, তৎ সর্বমালোক্য, মহারথং গাণ্তীবধন্বিনমজ্ছুনম্, অন্ুপ্রার্থমুপস্থিতং 

দৃষ্বী চ বচনমত্রবীৎ্থ ৪৩ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__ভীম্মপ্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহারথেরা সেইভাবে সৈম্ত- 
গণকে বযুহরূপে সন্গিবেশিত করিলে, অর্জুন রথশব্দে সকল দিক্ নিনাদিত করিয়া 
সত্বর উপস্থিত হইলেন ॥১॥ 

তখন কৌরবপক্ষীয়েরা অজ্ঞুনের ধ্বজাগ্র দর্শন করিতে টি এবং রথের 

মহাশব্দ ও বারংবার আকৃষ্যমাণ গাণগীবের গুরুতর শব্দ শ্রবণ করিতে থাকিল ॥২৪॥ 

তাহার পর দ্রোণ সেই সমস্ত দেখিয়৷ এবং মহারথ অজ্ঞুনকে উপস্থিত নিরীক্ষণ 

করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥৩। 
শীল »। 

শ অরং পাঠঃ তা নাস্তি। (৪)-"এব ঘোরো বঙাজৌ-_বা,--*এফ ঘোবঃ নিিরজ 
*“এব ঘোরস্বনিলজো রোরবীতি স বানরঃ--ভা। 



অধ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪২৯ 

এষ তিষ্ঠন্ রথশ্রেষ্ঠে রথী রখবর প্রণুণ। 

উত্কর্ষতি ধনুঃশ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবমশনিস্বনমূ্ 1৫1 

ইমৌ হি বাণৌ সহিতে। পাদয়োর্মে ব্যবস্থিতৌ | 
অপরো চ ব্যতিক্রান্তো কণৌ“সংস্পৃশ্ঠ মে শরো ॥১৬॥ 

নিবর্ত্য হি বনে বাসং কৃত্বা কম্মাতিমানুষম্। 
অভিবাদয়তে পার্থঃ শ্রোত্রে চ 8৬ ॥৭॥ 

তি কী ও সপ ক পপ পপ গজ জি পি উপল ও ও ক আজ তক 
৪০৪৩৪ ২ অডিডেল 

মে 
এতদিতি। পার্থশ্ত অঞ্জুনস্ত এতৎ ধ্বজাগ্রং দুরত এব সংপ্রকাশতে । তথা জলজেন শঙ্খেন 

সহেতি সজলজ:, এষ ঘোরো বানরশ্চ রোববীতি পুনঃ পুনর্গজ্জ তি 898 

এষ ইতি। শত্রণাং রথবরান্ প্রণুদতি তাড়নেনাপসারয়তীতি রথ বরপ্রণুৎ, এষ রখী অঞ্জুনঃ, 

রথশ্রেষ্ঠে তিষ্ঠন্, অশনিম্বনং বশ্রতুল্যশব* ধঙুংশরেষ্টং গান্তী বম, উতৎ্কধতি আকণতি ॥৫॥ 

ইমাবিতি। সহিতৌ যৌগপক্যেনাগতৌ ইমৌ হি বাণ, মে পাদয়ো:, ব্যবস্থিতৌ পতিস্বা 

স্থিতো। অপরো! চ শরো মে কর্ণে? সংস্পশ্ন, ব্যতিক্রান্তো৷ অতীতো। ॥৬। 

কথমেতদিত্যাহ-__নিবর্ত্যেতি । হি তথাহি, পার্থ: অর্ভ,নঃ, বনে বাসং নিরবর্ত্য সমাপা, তত্র 

চ অতিমান্ুষ মান্থুষাসাধ্যং কণ্ম পাশুপতাস্ত্লাভাদিকং কৃত্বা, অভিবাদয়তে মাং নমন্বরোতি, 

পাঁদয়োর্বাণছয়পাতনেনেতি ভাবঃ, শ্রোত্রে কর্ণে চ মৎ্কুশলং পরিপৃচ্ছতি, অপরশরঘয়ম্পর্শনে- 

নেত্যাশয়ঃ ॥৭8 

৭৮ জ রা ক ডর হর রি খত 

০ শপ, ৯৮ 
.০. ১০৭০ পক প্র আপ, পা ০ পপ ০ 71 পাপ পাপ শা ০ পাপা পাপা ৮ ক .কক মিক5 এ আপ ৮৮০০ আপ কি এর পদ ক সং” লি 

দ্রোণ বলিলেন__“এই অর্জুনের ধ্বজাগ্র দূর হইতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং 

এই শঙ্খের সহিত ভয়ঙ্কর বানর বার বার রব করিতেছে ॥8। 

বিপক্ষরথাপসারী এই রথী অর্জুন রথশ্রেষ্ঠে থাকিয়। বন্জহুল্যশব্দকারী ধমু:শ্রে্ঠ 

গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন 841 

এই ছ্ুইট1 বাণ একদা আসিয়! আমার চরণদ্ধয়ে অবস্থান করিল! এবং এই 

আর ছুইট! বাণ আসিয়া আমার কর্ণযুগল স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল 18১ 

(আমি মনে করি--) অজ্ঞুন বনবাস সমাপ্ত করিয়া এবং তাহার মধ্যে 

(৭) নিকুষ্ত হি বনে বাসম্ -বা। ব রা ম, তং নিরুস্ত বনে বাসম্_ভা। ইতঃ পরম্ “চিরদৃষ্টো- 

হয়মন্াতিঃ প্রজ্ঞাবান্ বান্ধবপ্রিয়ঃ ৷ অতীব জলিতো লক্ষ্য পাও্পুতো ধনজয়ঃ | র্থী শরী চারুতলী 

নিষঙ্গী শন্ধী পতাবী কবচী কিরীটী। খড়গী চ ধন্বী চবিভাতি পার্থ; শিখী বুতঃ ক্রগভি- 

রিবাজ্যসিকঃ॥ ইতি ক্লোকঘয়মধিকম্-_প্র বাবরাম। “বৈশম্পায়ন উবাচ। ততোহঞ্ছুনঃ 

করন দৃষ্া সংগ্রামে সমবস্থিতান্। তৎকালসদৃশং বাক্য মত্গপুত্রমভাষত ॥' ততোহপ্যথিকোহরম 

স্প্ৰা। ্ 



৪৩০ | মহাভারতে বিরাট 

অর্জ্বন উবাচ। 
ইযুপাতে চ সেনায়াং হয়ান্ সংযচ্ছ সারথে !। 
যাব সমীক্ষে সৈন্যেহম্মিন্ কাস কুরুকুলাধমঃ ॥৮1 
সর্ববানন্যাননাদৃত্য দৃষ্ট। তমতিমানিনযূ। 
তন্থয মুদ্ধি, পতিষ্যামি তত এতে পরাজিতাঃ ॥৯| 
এষ চাবন্থিতো৷ দ্রোণো দ্রৌণিশ্চ তদনম্তরমূ। 
ভীত্মঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ মহেষ্বাসাঃ সমাগতাঃ ॥১০॥ 
রাজানং নাত্র পশ্যামি গাঃ সমাদায় গচ্ছতি। 

দক্ষিণং মার্গমাস্থায় শঙ্কে জীবপরায়ণঃ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইত্িতি। হে সারথে! উত্তর! সেনায়াং বিপক্ষসৈন্তে, ইযুপাতে বাণপাতনযোগাদেশে 

হয়ানশ্বান্, সংযচ্ছ বধান রক্ষ। যাবদহং সমীক্ষে এতৎ পশ্ঠামি যৎ্, অন্মিন্ সৈন্তে, অসৌ৷ কুরু- 

কুলাধমো দুর্য্যোধনঃ ক কুত্ বর্ততে ॥৮॥ 

কৃত এতদিত্য।হ--সর্ধানিতি। অন্যান্ সর্ববাননাদৃত্য, অতিমানিনং তং দূর্ষে'ধনং দৃষ্টা, তশ্ত 
মৃদ্ধিৎ পতিস্তামি বজ্রবদিত্যাশয়ঃ। তত এব এতে সর্ধে পরাজিত৷ ভবেঘুঃ, রাজপরাজয়েনৈবেতি 
ভাবঃ। অতোহগ্তবিনাশনমনর্থকমিতি সমুদায়াশয়ঃ ৪৯ 

পর্ধ্যবেক্ষতে এষ ইতি । এষ চ দ্রোণোহবস্থিতঃ, তদনন্তরঞ্চ ত্র ণিরশ্বখামা, ভীন্মঃ রুপশ্চ 

কর্ণশ্চ, এতে মহেঘাস। মহাধচ্দ্ধরাঃ সমাগতাঃ ॥১০॥ 

মানুষের অদাধ্য কাধ্য করিয়া প্রথম বাণযুগলদ্বারা আমাকে অভিবাদন করিল এবং 

দ্বিতীয় বাণযুগলদ্বারা আমার কর্ণে মঙ্গল জিজ্ঞালা করিল” ॥৭॥ 

অজ্ঞুন বললেন-__-“সারথে ! বিপক্ষসৈন্ঠের উপরে বাণক্ষেপ করা যায়, এমন 

স্থানে ঘোড়াগুলিকে রাখ ? আমি যে পধ্যন্ত দেখি যে, এই সৈন্তের মধ্যে সেই কুরু- 
কুলাধম ছুধ্যোধন কোথায় রহিয়াছে ॥৮॥ 

অন্ত সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া, সেই অভিমানীকে দেখিয়। তাহার মন্তকেই আমি 

পতিত হইব; তাহাতেই ইহারা পরাজিত হইবে ॥৯॥ 

এই দ্রোণ রহিয়াছেন ; তাহার পর এই অশ্বথামা, এই ভীম্ম, এই কপ এবং 

এই কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। ও! মহাধনুদ্ধরের। সকলেই আসিয়াছেন ! ॥১০॥ 

(৮)-**সেনায়াঃই-বা বরা ম। (৯) সর্ধান্ সৈম্তান্--প্র, সর্বানেতান--বা বরা ম। 

(১০) এষ ব্যবস্থিতঃ--প্র বাব রা! ম। (১১)-**পার্মাদ্ায়-ভ]। 



পর্ববণি অফ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৩১ 

উৎস্যক্্যৈদ্রখানীকং গচ্ছ যত্র হযোধনঃ। 
তত্রৈব যোতস্তে বৈরাটে ! নাস্তি যুদ্ধং নিরামিষমূ। 
তং জিন্বা বিনিবত্তিষ্বে গাং সমাদায় বৈ পুনঃ ॥১২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবমুক্তঃ স বৈরাটিহয়ান্ সংযম্য যত্বতঃ | 
নিয়ম্য চ ততো রশ্মীন্ যত্র তে কুরুপুঙ্গ বাঃ। 

অচোদয়ভতো বাহান্ যত্র দুর্যোধনো গতঃ ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
রাজানমিতি । অত্র রাজানং ন পশ্যামি। অতএব শক্কে সম্ভাবয়ামি যৎ, জীবপরায়ণে। 

জীবনার্থী রাজা গাঃ সমাদায় দক্ষিণং মার্মাস্থায় গচ্ছতি ॥১১৪ 
উৎস্থজ্যেতি। হে বৈরাঁটে। উত্তর । এতৎ রথানীকং রথসৈম্যমুহজা, যন্ত্র হযোধনো 

বর্ততে, তব্ৈব যোতশ্তে। যেন হি নিরামিষং লোভাবস্তবিহীনং যুদ্ধ নাস্তি। “লোভে কামগুণে 

রূপে আমিবাখ্যা তু ভোজনে” ইতি হারাবলী । তং রাজানং জিত্বা গাঃ সমাদায় পুনবিনিবত্তিষ্বে। 

ধট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥১২॥ 
এবমিতি । এবমুক্তঃ স বৈরাটিক্তরঃ, যতুতঃ, হয়ানশ্বান্ সংযম্য আকুত্য, ততো বশ্মীন্ নিয়মা 

বিমুচ্য চ. যত্র তে কুরুপুগ্গবা ভীম্মাদয়ঃ স্থিতা: ততঃ স্থানাৎ, যত্র হুধ্যে।ধনে। গতঃ, তন্র বাহানশ্বান্ 

অচোদয়ৎ প্রৈরয়ৎ। অয়মপি ষটপাদঃ শ্লোক: ॥১৩ 

সস : ০০ 

এখানে ত রাজাকে দেখিতেছি না; সুতরাং আমি ধারণ! করি যে, সেই রাজা 
জীবনরক্ষার জন্য গরুগুলিকে লইয়। দক্ষিণ পথ ধরিয়া যাইতেছে ॥১১। 

উত্তর! এই রথিসৈম্য পরিত্যাগ করিয়া হুর্যযোধন যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই 

যাইয়া যুদ্ধ করিব। কারণ, লোভ্যবস্তবিহীন যুদ্ধ হইতে পারে না। তার পর, 

তাহাকে জয় করিয়া গরুগুলি লইয়া আবার আমর] ফিরিব” ॥১২॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__অঞ্ঞুন এইরূপ বলিলে, উত্তর যত্বপূর্বক রশ্মি সংযত 

করিয়া, আবার তাহ। ছাড়িয়া! দিয়া__যে স্থানে সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভীগ্ম প্রভৃতি ছিলেন, 

সে স্থান হইতে দুর্যোধন যে দিকে গিয়াছিলেন, সেই দিকে ঘোড়াগুলিকে 

চালাইয়। দিলেন ॥১৩॥ 

সারিতে এতে 

(১২) দ্বিতীক্বাঞ্ধ; ভা নাণ্তি 1..-তঞ্চ প্রিত্বা শিবতিষ্টে--ভা। | ইতঃ পরম্ “পশ্চাদেতে প্রয়াতব্যা 

ইতি যে বর্ডতে মতিঃ” ইত্যর্ধমধিকম্-প্র । (১৩)*বাহান্ সংহম্য সন্বরঃ | অনোদয়ৎ-_ত1। 



৪৩২ ষহাভারতে বিরাট. 

উত্হৃজ্য রথবংশস্ত প্রয়াতে শ্বেতবাহনে | 
অভিপ্রায়ং:বিদিত্বাহস্থ ভ্োণো বচনমব্রবীৎ ॥১৪। 
নৈষোহস্তরে* রাজানং বীভতহথঃ স্থাতৃমিচ্ছতি। 
তশ্য পাঞ্চিং গ্রহীষ্যামে। অবেনাভিপ্রয়াস্তাতঃ ॥১৫। 
ন. হোনমভিসংত্রুদ্ধমেকো যুধ্যেত সংযুগে । 

'অন্যে! দেবা সহস্রাক্ষা্ড কৃষাদ্ব দেবকীহৃতাশ ॥১৬। 
কিং নে গাবঃ করিষ্যন্তি ধনং বা বিপুলং তথ।। 
দুর্য্যোধনং পার্থজলে পুরা নৌরিব মজ্জতি ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
 উৎস্থজোতি। শ্বেতবাহনে অঞ্জুনে, রথানাং বংশং সমূহম্, “পুংনি বংশঃ কুলে বেণো পৃষ্টা 

বয়ববর্গয়োঃ” ইতি মেদিনী, উৎস্জ্য বিহায়, প্রয়াতে দুর্যোধনং প্রাত প্রস্থিতে সতি, ভ্বোণঃ অশ্য 

অঞ্ছুনম্য অভিপ্রায়ং বিদ্িত্বা বচনমত্রবীৎ্ৎ ॥১৪ 

নেতি। এষ বীভৎস্থুঃ, রাজানমন্তরেণ বিন! স্থাতুৎ ন ইচ্ছতি। অতএব জবেন বেগেন, 
তমভিপ্রয়াশ্যতস্তশ্য অঞ্ছুনস্য পাষিৎ পশ্চান্তাগং বয়ং গ্রহীস্যামঃ ॥১৫॥ 

নেতি। হি যম্মাৎ, সহম্রাক্ষা দিন্জাৎ দেবাৎ, দেবকীস্ৃতাৎ কুষ্ণাদ্বা অন্ত একো! জনঃ, সংযুগে 

যুদ্ধে, অভিসংক্রুদ্ধম এনমঞ্জুনমূ, ন যুধ্যেত যোদ্ধ,ং ন শরু,য়াৎ ॥১৬। 

অথ ছুর্ধ্যোধনরক্ষণায়াম্মীকং গমনে গা ধনঞ্চ নেষ্যতীতআআআহ--কিমিতি | গাবঃ, নঃ অন্মাকং 

কিং করিযাস্তি, তথা বিপুলং ধনং বা কিং করিষ্যতি অপি তু কিমপি নেতার্থ:। যেন হি 

দুর্ধ্যোধনঃ, নৌঃ তরিরিব, পার্থোহঞ্ঞুনঃ জলমিব তন্মিন্, পুরা পরস্তাৎ, যজ্জতি মঙ্ঞ্যাতি। 
ভারতভাবদীপঃ 

তথেতি ॥১--৫॥ মে মম কণো” সংস্পৃপ্ঠ অতিক্রান্ত ॥৬ _-৭॥ (পাঠাস্তরে) চারুতলং 

হুস্তাবাপশ্চারুতলং তত্বান্ চারুতলী হ্রগৃভিঃ জুহ্প্রভতিভিঃ ॥১॥ ইষুপাঁতে ইষুপাতপ্রমিতে 
দেশে, অসৌ দুর্ষ্যোধনঃ ॥৮--৯॥ মহেঘাপাঃ মহনীয়ধনুষঃ ॥১০_-১৩॥ বখবংশং রথসমৃহম্ 

অজ্জুন রথিসৈম্ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, দ্রোণ ক্তাহার অভিপ্রায় 

বুঝিয়৷ এই কথা বলিলেন-_॥১৪ 
“অজ্জুন ছুর্য্যোধন বাতীত থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন ন| ; সুতরাং উনি বেগে 

ছুর্যোধনের দিকে ধাবিত হইয়াছেন ; অতএব আমরা উহার পশ্চান্ভাগ ধরিব ৪১৫ 
কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র কিংবা দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কোন একজনই যুদ্ধে 

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্ুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ॥১৬। 

(১৪)-*অভিপ্রায়ং তমালোক্য কপঃ-__বা, -*"অভিপ্রায়ং বিদিত্বা চ কপঃ--রা! ম। (১৫) 
নৈবান্থরেণ--ভা। (১৭)--ছুর্যোধনে পার্থজলে__ভা।* | 



পর্ববণি অইটচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। | হর 

তখৈব গন্বা বীভৎ্হর্নাম বিশ্রাব্য চাত্মুনঃ | 
শলভৈরিব তাং সেনাং শরৈঃ শীপ্রমবাকিরত ॥১৮% 

কী্যমাণাঃ শরোৌধৈশ্চ যোধান্তে পার্থচোদিতৈঃ। 

নাপশ্থাঙ্গারৃতাং ভূমিমন্তরীক্ষঞ্* পত্রিভিঃ ॥১৯। 

তেধামাপততাং যুদ্ধে নাপযানেহভবম্মতিঃ | 
শীত্রত্বমেব পার্থস্ পুজয়ন্তি স্ম তে তদা ॥২০॥ 
ততঃ শঙ্খং প্রদর্ধৌ স দ্বিষতাং লোমহ্র্ধণম্। 

বিশ্ফার্য্য চ ধন্নঃঅেষ্টং ধবজে ভূতান্যচোদয়ত ॥২১। 
ভা 1রতকৌমুদী 

অতন্তভ্রক্ষণায়ৈবাম্মীকং গমনমুচিতমিতি ভাব: পুরাশবযোগাৎ মজ্দতীতি ভবিস্তংকালেহণি 
দপ্রয়োগতশ্চ” ইতি বর্তমানা 8১৭৪ 

তথেতি। তখৈব বীভৎস্থরঞ্জুনো ছূর্যযোধনসমীপং গন্ধা, আত্মনো নাম বিশ্রাব্য চ, শলউৈ: 

পতঙ্গৈরিব শরৈঃ শীস্রমেব তাং সেনাম্, অবাকিরৎ আবুণোৎ 7১৮। 

কীর্্যেতি। পার্থচোদিতৈ: অক্জুনক্ষিত্ৈঃ শরোৌঘৈ:, কীধ্যমাণা আচ্ছাগ্যমানাশ্চ তে ঘোধা 
যোদ্ধারঃ, পত্রিভিন্তৈরেব শরৈঃ আবৃতাং ভূমিমন্তরীক্ষঞ্ণ নাপশ্যন্ 1১৯৪ 

তেষামিতি। যুদ্ধে আপততাং তেষাং যোধানাম্, অপযানে পলায়নে মতিনাভবৎ্ | কিন্তু তে 

তদা! পার্থন্ত শীত্রত্থং লঘুহস্ততামেব পৃজয়ন্তি স্ম গ্রশংসন্তি শ্য ॥২০॥ 
তত ইতি। ততঃ সঃ অজ্জুনঃ, দ্বিষতাং শত্রণাং লোমহধণং যথা স্টাত্তথা, শঙ্খং প্রদ্মৌ বাদয়া- 

মাস; ধনুঃশ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবঞ্চ, বিশ্ফার্যয ব্যাক্ষিপা, ধ্বজে স্থিতানি, ভূতানি অমাগ্ধান্ প্রাণিনঃ, 

অচোদয়ৎ গঞ্জনায় প্রৈরয়ৎ 1২১৪ 

গোসমূহ কিংবা প্রচুর ধন আমাদের কি করিবে ?। কেন না, ইহার পরে নৌকা 

যেমন জলে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ ছুর্য্যোধন অর্জুনের যুদ্ধে ডুবিয়া যাইবেন” ॥১৭॥ 

এদিকে অজ্ভুনও সেইরূপ বেগেই যাইয়া নিজের নাম শুনাইয়া পতঙ্গের হ্যায় 

বাণলমৃহদ্ধারা সত্বরই তৃর্য্যোধনের সৈন্য আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৮| 

তখন অর্জুননিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আবৃত হইয়া সেই যোদ্ধারা বাণাবৃত ভুতল বা! 
আকাশ দেখিতে পাইতে লাগিল না ॥১৯॥ 

সেই যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবার জন্যই আসিয়াছিল বলিয়া তাহাদের পলায়ন 

করিতে ইচ্ছা হইল ন1; কিন্তু তাহারা! তখন অর্জনের লঘুহস্ততারই প্রশংসা! করিতে 
লাগিল ॥২০| রি 

(১৯)-"'পার্থনোদিতৈঃ1-*সংবৃতাম্.*-দিশ্তথা__ভা ।""*অবৃতাং ভূমিং-ইতি নীলকঠধৃতঃ 

পাঠঃ। (২) তেধাস্ত মানিনাং যুদ্ধে _ভা! পূজয়ন্তি প্র চেতদ।_-বা বরাম তা। (২১)-" 

ভূতান্তনোদয়ৎ--তা। 

বিরাট-৫€ ৫১২) 



৪৩৪ | মহাভারতে 

তশ্য শঙ্ঘহ্য শব্দেন রথনেমিস্বনেন চ। 

গাণীবস্ত চ শব্দেন পথিবী সমকম্পত। 
অমানুষাণাং ভূতানাং তেষাঞ্চ ধবজবাসিনাম্ ॥২২॥ 
উদ্ধং পুচ্ছান্ বিধুম্বানা রেভমাণাঃ সমস্ততঃ | 
গাবঃ প্রতিন্যবর্তন্ত দিশমাস্থায় দক্ষিণাম্ ॥২৩॥ 

ইতি প্ীমহাভারতে শতদাহআ্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে গোনিবর্তনং নাম অই্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 
তন্যেতি। তশ্ঠ শঙ্খশ্ত শব্দেন, রথনেমীন।ং রথচক্রপ্রীস্তানাং হ্বনেন নির্ধোষেণ চ, ধ্বজবাসিনাং 

তেষামমানুযাণাং ভূতানাং প্রাণিনাঞ্চ, গাতীবন্ত চ শব্দেন চ, পৃথিবী সমকম্পত। যট্পান্দোহহং 
শ্লোকঃ ॥২২। 

উর্ধমিতি ৷ গাবঃ, উর্ধং পুচ্ছান্ লাঙ্গ,লানি বিধুন্বানাঃ কম্পয়স্তঃ, রেতমাণ হস্বারবং কুর্ববাণাশ্চ 

সম্তঃ। “রেড শবে” ইত্যন্য প্রয়োগঃ | দক্ষিণাং দিশম্, আস্থায় আশ্রিত্য, সমস্ততঃ প্রবিন্যবর্তৃন্, 

তেষাং রক্ষকসৈম্তহননাদিতি ভাবঃ ॥২৩। 

ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টা চাধ্য বির চিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং*ভারতকৌ মুদ্দীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ধ্বণি গোহরণে 

অষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
॥১৪---১৮॥ অবৃতাং ভূমিং নাপস্তান্গিতি ন অপি তু শরৈরাবৃতামেবাপশ্ঠন্ ॥১৯-__২২॥ রেভমাণাঃ 
হ্বারবং কুর্ববাণাঃ ॥২৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অই্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 8৪৮। 

তাহার পর অজ্জুন শত্রগণের রোমাঞ্চজনক শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং গাণ্তীবধনুতে 

টক্কার দিয় ধবজস্মিত প্রাণিগণকে গর্জন করিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥২১॥ 

তখন সেই শহঙ্ঘের শবে, রথচক্রের শব্দে এবং ধবজবাসী অলৌকিক ভূতগণের 
গর্জনে ও গাণ্ডীবের শব্দে পৃথিবী কীপিয়া। উঠিল ॥২২॥ 

তংপরে গরুগুলি উপরের দিকে লাঙ্গল কীপাইয়া, হম্বারব করিয়া, দক্ষিণ দিক্ 
ধরিয়৷ সকল দিকে ফিরিয়া বাইতে লাগিল ॥২৩॥ 

(২২) তত, শত্ধন্য ্্র, দ্বিতীয়াঞ্ধং ভা নান্তি,..'মান্যাপাঞ্চ ভূতানাম্--ভা 1 (২৩) 

হস্তমানাঃ সমস্ততঃ--প্র,**প্রতিনিবর্ত্ব-ভা। * “..দবিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ'- প্র, “জিপ 
অকমোহধাংস্্যা খনাধ। এ 



উনপঞ্চাশতুমোহধ্যায়ত। 
তক ৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
স শক্রসেনাং তরস৷ প্রথুগ্ভ গাস্তা বিজিত্যাথ ধনুর্ধরা গ্র্যঃ | 
তুর্য্যোধনায়াভিযুখঃ প্রয়াতে। মৎস্থস্তয রাজ: প্রিয়মাচিকীধু? ॥১। 
গোষু প্রয়াতাস্ন জবেন মতস্ান্ কিরীটিনং কৃতকার্যযঞ্চ মত্ত | 
ছুধ্যোধনায়াভিমুখং প্রয়াস্তং কুরুপ্রবীরাঃ নহসাভিপেতুঃ ॥২॥ 

তেষামনীকানি বহুনি গং ব্যুঢ়ানি দৃষ্ট1 বহুলধ্বজানি। 
মৎস্য পুত্রং দবিতাং নিহস্তা বৈরাটিমামন্্য ততোহভ্যুবাচ ৩ 

 ভারতকৌমুদী 
সইতি। অথ ধন্ুদ্ধরেধু অগ্র্যঃ শ্রেষ্ঠ: সঃ অঞ্জুন:, তরনা! বলেন, শক্রসেনাং প্রুস্ত নিগীভা, 

তা গ। বিজিত্য, মতস্তন্ত রাজে। বিরাটন্ প্রিয়ং কার্ধ্যম্, আচিকীমু$ মমাক কর্ত,যিচ্ছুং সন, ভুধ্যো- 

ধনায় অভিমুখঃ প্রয়াতঃ প্রস্থিতঃ ॥১। 

গোঘিতি। গোধু, জবেন বেগেন, মত্স্তান্ মত্শ্থদেশং প্রতি, প্রয়াতান্থ সতাষু কুকপ্রবীরা 
ভীন্মায়ঃ১ কিরীটিনমজ্ছুনম্, কৃতকা ধ্যম্, ছুর্য্যোধনায় অভিনুখং প্রয়ান্তঞ্চ মন্থা, সহসা, অতিপেতুঃ 

আজ'্ম: ॥২॥ 

তেষামিতি । ততঃ, দ্বিধতাং নিহস্ত। অঙ্ছুনঃ, বহুল! ধরব! যেষু তানি বন্পধ্বঙ্গান, তেষাং 

কুরুপ্রবীরাণাম্, বুনি অনীকানি সৈন্যানি, গাঢ়ং বুঢ়ানি বুযহভাবৈঃ সঙ্গিবেশিতানি দৃষ্টা, মত্ত 
পুত্রং বৈরাটিমুত্তরম্, আমন্ত্য অভ্যুবাচ ॥৩॥ 

কি সি পি সব পত্তন 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, বাহুবলে শত্রসৈম্থগীড়ন- 

পূর্বক সেই গরুগুলিকে জয় করিয়া, বিরাটরাজার প্রিয়কাধ্য করিবার ইচ্ছায় 

হয্যোধনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥১ 
এদিকে গরুগুলি বেগে মংস্যদেশের দিকে প্রস্থান করিলে, অর্জুন কৃতকাধ্য 

হইয়া! ছুর্য্যোধনের দিকে যাইতেছেন, ইহা মনে করিয়া কুরুপক্ষীয় মহাবীরেরা 

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন ॥২॥ 

ভাহাদের বনহুতর সৈন্য দৃঢ়ভাবে বৃহরূপে সন্নিবেশিত এবং বছতর ধবজসংযুক্ত 

হইয়া! আসিতেছে__ইহা দেখিয়া শক্রহস্তা অঞ্জুন বিরাটনন্দন উত্তরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন- 151 

 (১)*পপ্রশ্াতো। ভূয়ে। রণং সোহভিচিকীর্ধমাণঃ বা ব রা »,“'প্রয়াতে! য়া মনহীতিমসো 
চিকীর্ধন--তা। (২)-*প্রগাতমূ--রা ম। * 



৪৩৬ মহাভারতে বিরাট- 

এতেন তৃর্ণং প্রতিপাদয়ৈতান্ শ্বেতান্ হয়ান্ কাঞ্চনরশ্মিযোক্তান্। 
জবেন সর্ব কুরবঃ প্রপক্না আসাদয়ৈনং কুরুসিংহবৃন্দম্ ॥8॥ 
গজো! গজেনেব ময়া ছুরাত্া যো যোদ্ধ মাকাঞ্তি সৃতপুত্রঃ | 
তমেব মাং প্রাপয় রাজপুত্র ! ছুর্য্যোধনাপাশ্রয়জাতদর্পমূ ॥৫॥ 
ততো হয়ৈর্বাতজবৈর্হস্তিঃ পুত্রো বিরাটস্য স্থবর্ণকক্ষেত। 
ব্যধবং ংসয়তদ্রুখিনামনীকং ততোহবহৎ, পাগুবমাজিমধ্যে ॥ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
এতেনেতি। হে উত্তর! কাঞ্চনাঃ হ্বর্ণময় রশবয়ঃ প্রগ্রহা এব যোক্ত,পি বন্ধনরজ্জবো যেষাং 

তান্, এতান্ অস্মদীয়ান্, শ্বেতান্ হয়ান্ অশ্বান্, এতেন পথা, তুর্ণং প্রতিপাদয় সঞ্চালয় । যেন হি 

সর্ধবে কুরবো৷ ভীম্মাদয়ঃ জবেন, বেগেন, প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ; অতএব এনং কুরুসিংহবুন্দম্, আসাদ্য় 

মাং প্রাপয় ॥৪॥ 
গজ ইতি। হে রাজপুত্র ! ছুরাত্মা ঘঃ শতপুত্রঃ কর্ণ, গজে। গজেনেব, ময় সহ যোদ্ধ,মাকাজ্ষতি 

দুর্্যোধনশ্ত অপাশ্রয়েণ অবলম্বনেন জাতো দর্পো যন্ত তং তথোক্তম্, তং কর্ণমেব, মাং প্রীপয়, 

তদস্তিকমেব রথং নয়েত্যর্থঃ ॥৫॥ 

তত ইতি। ততো বিরাটস্য পুত্র উত্তরঃ, বাতশ্ত) বায়োরিব জবো৷ বেগো যেষাং তৈ:, 

্বর্ণাঃ হবরণময্যঃ কক্ষা রজ্জব] যেষাং তৈঃ, “কক্ষ! গ্রাহনিকাকা্ীপ্রকোষ্টগজরঙ্জুষু” ইত্যাদি বিশ্ব: 
বৃহস্তিবিশালাকৃতিভিঃ, হয়ৈরস্থৈ, তৎ রথিনাম্ অনীকং সৈম্যাম, ব্যধবংসয়ৎ। ততশ্চ পাণুবমজ্ছনম্, 
আজিমধ্যে যুদ্ধমধ্যে অব্হৎ ॥৬। 

ভারতভাবদীপঃ 
স ইতি ॥১--৩।॥ এতেন পথা কাঞ্চনময়। রশ্ময়ো রজ্জবস্তা এব যোক্কাঁণি বন্ধনানি যেষাং 

তান্, কুকসিংহস্য ছূর্ধ্যোধনন্ত, বৃন্দ মুখ্যম্। “বহি বৃদ্ধ” অন্মাৎ কপ্রত্যয়ে হত্য দঃ ॥৪-_৫॥ 
সব্্ণকক্ষেঃ হ্বরময়ৌ কক্ষৌ পল্যাণস্ত পশ্চাদ্চলপল্পবৌ যেষাং তৈ:। “কক্ষঃ শ্াদস্তরীয়ন্য 

“উত্তর ! কুরুপক্ষীয় যোদ্ধার! বেগে উপস্থিত হইয়াছেন ; অতএব তুমি স্বর্ণময়- 
রশ্মিবদ্ধ এই শ্বেতবর্ণ অশ্বগুলিকে সত্বর এই পথে সঞ্চালিত কর এবং আমাকে এই 
কৌরবশ্রেষ্ঠগণের নিকটে উপস্থিত কর ॥8॥ 

রাজপুত্র ! হূর্যোধনের আশ্রয় লাভ করাতেই কর্ণের দর্প জন্ষিয়াছে ; সুতরাং 
হস্তী যেমন অপর হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে, সেইরূপ যে ছুরাত্ম! কর্ণ 
সর্বদাই আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে; তুমি সেই কর্ণের নিকটেই 
আমাকে লইয়া যাও” ॥৫1 

(৪)-*"জবেন সর্ব্েণ কুরু প্রযত্তং প্রসাদয়েয়ং রথসিংহবৃন্দম--প্র,***জবেন সর্ব্েণ কুরু প্রঘত্ুমূ 

আদাদয়েহহং কুক্পিংহবৃন্দম্-+বা ব বাম। (৫) ময়! মহাত্স। থে। যোদ্ধমাশংসতি _প্র। 

(৬), বিধ্বংসয়ত্তং রখিনামনীকম্-ভা | | 
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তং চিত্রসেনে! বিশিখৈবিপাঠৈঃ সম্রামজিচ্ছক্রসহে। জয়শ্চ | 
প্রত্যুদ্ষযুর্ভারতমাপতন্তং মহারথাঃ কর্ণমভীগ্নমানাঃ ॥৭। 
ততঃ স তধাং পুরুষপ্রবীরঃ শরাসনাচ্চিঃ শরবেগতাপঃ। 
ত্রাতান্ রথানামদহণ্ড সমন্যুর্বনং যথাগ্রিঃ কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৮॥ 
তম্মিংস্ত যুদ্ধে তুমুলে প্রবৃত্তে পার্থং বিকর্ণোহতিরথং রথেন | 
বিপাঠবর্ষেণ কুকুপ্রবীরে! ভীমেন তীমামুজমাসসাদ ৯ 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। চিজ্রসেনঃ, সংগ্রামজিৎ্,। শক্রসহঃ, জয়শ্চ, এতে চত্বার মহারথাঃ, কর্ণম, 

অভীপ্লমানা রক্ষিতুমিচ্ছস্তঃ সম্ভঃ, বিপাঠেস্তদাখ্যঃ, বিশিখৈর্বাণৈ:  তহধণৈরিত্যর্থঃ, 
আপততন্তমাগচ্ছন্তম। তং ভারতমজ্জুনম্, 'প্রত্যুদ্যযুঃ । মহারথলক্ষণমুকং শ্রীধরস্থামিনা 
ভগবদ্গীতাটীকায়াম-_-“একো দশ সহম্বাণি যোধয়েদ্যস্ত ধন্থিনাম। অস্ত্রশক্প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি 
স্বৃতঃ ॥7 ॥৭॥ 

তত ইতি ।* ততঃ, অগ্রির্ধথা বনং দহুতি, তথা, শরাসনং ধছুঃ অচ্চিঃ শিখেব য্ত সঃ, 

অচ্চিয ইব ধনুষঃ স্বস্থান এব প্রসরণাদিতি ভাবং, শরবেগন্তাপ ইব যন্ত সঃ, দুরে পরপীড়কত্া- 

দিত্যাশয়ঃ, পুরুষপ্রবীরঃ সঃ অক্জুনঃ, সমহ্থ্যঃ সক্রোধঃ সন্, তেষাং কুরুপুক্গবানাং রখানাং ব্রাতান্ 
সমৃহান্ অদহত্ |৮| 

তশ্মিন্নিতি। তশ্মিন্ যুদ্ধে তু তুমূলে প্রবৃত্তে সম্পগ্ঘমানে সতি, কুকপ্রবীরে বিকর্ণ?, রথেন 
রথারোহণেন, ভীমেন ভয়ঙ্করেণ, বিপাঠবর্ষেন বিপাঠাখাশরবর্ণণেন, ভীমান্জং ভীমসেনক নিষ্ঠম্ 

অতিরথং পার্থমঞ্ছুনম্, আসসাদ প্রাপ। “মহারথাচ্ছতগুণে! বিজেয়োইতিরথে। বুধৈঃ” ইতি 

বিষমপদবিবরণম্ ॥৯। 
১১১১১১১১১১১ 0000 ১১১১ 

তদনন্তর উত্তর, বায়ুর ন্তায় বেগবান্, ন্বর্ণময়-রজ্জুবদ্ধ ও বিশালাকতি অশ্বগণ- 
দ্বারা প্রথমে সেই রথিসৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন, পরে অজ্ঞনকে যুদ্ধমধ্যে লইয়। 

গেলেন ॥৬॥ 
তখন চিত্রসেন, সংগ্রামজিত, শত্রসহ ও জয়-__এই চারি জন মহারথ কর্ণকে রক্ষা 

করিবার ইচ্ছা করিয়া, “বিপাঠ*নামক বাণ বর্ষণপূর্ধক আগতপ্রায় অঞ্জনের 

প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৭॥ 

তাহার পর অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ পুরুষপ্রবীর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া 

সেই কুরুত্রেষ্ঠগণের রথসমূহকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন তাহার ধস্থুই শিখার 
ম্যায় এবং বাপবেগই তাপতুল্য হইয়াছিল ॥৮। 

সেই যুদ্ধ ক্রমে তুমুল হইয়৷ উঠিলে, কৌরবশ্রেষ্ঠ বিকর্ণ রথে আরোহণ 

_-ভা। (৯)**বিপাঠবেগেন-ভা। 



৪৩৮ মহাভারতে . বিরাট- 

ততো বিকর্ণন্য ধনুবিহত্য জান্মনদাগ্র্যোপচিতং দৃঢধ্চ। 
অপাতয়ৎ কেতুমপি প্রমথ্য চ্ছিন্নধ্বজঃ সোহপ্যপয়াজ্জবেন ॥১০। 
তং শাত্রবাণাং গণবাধিতারং কন্মাণি কুর্বাণমমীনুষাণি | 

শত্রন্তপঃ কোপমম্বধ্ুমাণঃ সমার্দায়ৎ কৃম্মনখেন পার্থম্ ॥১১॥ 
স তেন রাজ্ভাতিরথেন বিদ্ধো বিগাহমানে ধ্বজিনীং কুরূণাম্। 

শত্রম্তপং পঞ্চভিরাশু বিদ্ধা ততোহস্ত সূতং দশভিজ্জবান ॥১২। 
গডবিড৪৪০৭8998745988524জ5%55০5৬কর6৬5গরার8855৮র2ছি ৫6৮6৮ 95৩5 ভওচঞ গতর ডিগাঞ্ ওজর ওক ড্র রিও ভ্রু রও ডজর ৫৮ রিড ৮৩৬ এএম গখী শপে রউজন্ষীপীীপপালীপাস সতত পগশপীজ ও তলা পাজজগততাজানা কত পসসঠল? 

তত ইতি। ততঃ পার্থ: জান্বনদা গ্রোযোপচিতম্ উত্তমন্তর্ণখচিতং দৃঢ়ঞ্ণ, বিকর্ণশ্ত ধনুঃ, বিহত্য 

ছিত্বা, প্রমথ্য ছিত্বা, কেতুং বিকর্ণন্ত ধ্বজমপি অপাতয়ৎ। পরঞ্চ ছিঙ্নধ্বজঃ স বিকর্ণঃ, জবেন 
বেগেন, অপয়াৎ অপায়াৎ। অড়াগমাভাব আর্ধঃ ॥১০॥ 

তমিতি। অথ শক্রস্তপো নাম কম্চন রাজা, অজ্ছুনম্ত কোপম্, অমৃষ্মাণঃ অলহমানঃ সন্, 

কৃর্মনখেন তদাখ্যেন বাণেন, শাত্রবাণাং শত্রণাং গণস্ বাধিতারং পীড়য়িতারম্, অমাঙ্্ষাণি কণ্মাণি 

কুর্বাণং পার্থমঞ্ছুনম্, সমার্দয়ৎ সমাপীড়য়ৎ ॥১১। 

সইতি। কুবূণাং ধ্বজিনীং সেনাম্, বিগাহমানঃ আলোড়য়ন্ সঃ অজ্জুনঃ, অতিরথেন, তেন 

শত্রম্তপেন রাজা! বিদ্বঃ সন্, পঞ্চভির্বাণৈঃ, আশ শীদ্রমেব, শক্রম্তপং বিদ্ধা, ততঃ দশভিরাণৈঃ, অন্য 

শত্রন্তপশ্য তুতং সারথিং জঘান ॥১২॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
পশ্চাদঞ্চলপন্ধুবে” ইতি মেদিনী ॥৬ অভীগ্মমানাঃ কর্ণৎ জীবস্তমিচ্ছস্তঃ ॥৭॥ ব্রাতং সমুহম্ 

॥৮॥ বিপাঠঃ স্থুলদণ্ডো বাণঃ ॥৯॥ বিকৃষ্য বিলিখ্য ছিত্বেত্যর্থঃ। অন্ত তং প্রসিদ্ধং ধ্বজঞ্চ 

মথ্য উন্নথ্যাপাতয়ৎ, অপয়াৎ অপায়াৎ |১*॥ গণশ্ বাধিতারং তেজোহরং শব্রন্তপনামা 

করিয়া ভয়ঙ্কর বিপাঠবর্ষণপূর্রধক অতিরথ ও ভীমসেন-কনিষ্ঠসহোদর অর্জুনের 
নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৯। 

তাহার পর অজ্ঞুন উত্তম ্ব্খিচিত ও দু বিকর্ণের ধন্থু ছেদন করিয়া তাহার 

ধ্জটাকেও ছেদনপুর্বধক নিপাতিত করিলেন। তখন ছিন্নধবজ বিকর্ণও বেগে 
পলায়ন করিলেন ॥১০॥ 
খন শব্রসম্তপরাজা সী ক্রোধ সহা করিতে না পারিয়া কুর্শনখ'- 

নামক বাণছারা শক্রগীড়ক ও -কাধ্যকারী অজ্জনকে গীড়ন করিলেন ॥১১। 

অতিরথ শব্রস্তপরাজা ও বিদ্ধ করিলে, কৌরবসৈম্ক-বিলোডুনকারী 

(১*)--ধঙ্গবিকস্তপদৃঢজ্যম্- প্র বা ব রা ম,*”"অপাতয়তং ধজমন্ড মথ্য-_বা! ব রাম। (১১) 

***কর্মাণি, কুর্বস্তম্_-বা বরা স ভা১.*'শক্রত্তপঃ পার্থমমৃক্তমাণঃ সমার্ছযচ্ছরবর্ষেণ পার্থম-_বা ব রা 
মন ***সমর্যৎ--ভা। 
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ততঃ স বিদ্ধে! ভরতর্ষভেপ বাখেন গান্রাবরণাতিগেন । 

গতাস্থরাজে। নিপপাত ভূমৌ নগো! নগাগ্রা্দিৰ বাতরুগ ণঃ ॥১৩॥ 
নররধভাস্তেন নরধভেণ বীরা রণে বীরতরেণ ভগ্নাঃ | 
চক্ম্পিরে বাতবশেন কালে প্রকম্পিতানীব মহাবনানি ॥১৪॥ 

হতাস্ত পার্থেন নর প্রবীরা ভূমৌ যুবানঃ স্ুযুপুঃ সুবেশাঃ। 
বন্থপ্রদ। বাসবতুল্যবীর্যযাঃ পরাজিত বাদবজেন সংখ্যে । 

টনি য়সবর্্মনদ্ধ! নাগা যথা হৈমবতাঃ প্ররৃদ্ধাঃ ॥১৫। 

চিন 
তত ইতি। ততঃ, ভরতর্ষভেণ অজ্জনেন কত্রণ, গাআাবরণং বন্ধ অতিক্রম্য গচ্ছরতীতি তেন 

তাদুশেন বাণেন করণেন, আজৌ যুদ্ধে, বি: স শক্রপ্তপঃ, গতান্থনির্গতপ্রাণঃ সন্, বাতরুগ ণে। 
বাযুভগ্পঃ, নগো বৃক্ষঃ, নগাগ্রাৎ পর্বতোপরিদেশাদিব, রথাৎ ভূমৌ নিপপাত। “শৈলবৃক্ষো 
নগাবগো” ইত্যমরঃ ॥১৩॥ 

নরেতি। বীরতরেণ মহাবীরেণ, নরষভেণ তেন অজ্ছুনেন, ভগ্নাঃ পরাজিতাঃ বীর। নরভর্ধাঃ 

কালে বৈশাখে মামি, বাতবশেন প্রকম্পিতানি মহাবনানীব, রণে চকম্পিরে ৪১৪1 

হতা ইতি। বাঁসবজেন ইন্দ্রপুত্রেণ পার্থেন, সংখ্যে যুদ্ধে, আদৌ পরাজিতাঃ, পরঞ্চ হতাঃ, 
ধন্থপ্রদ ধনদাতারঃ, বাসবতুল্যবী্ধ্যা ইন্দ্রসমানবলাঃ, সৌবর্শেঃ হপ্ময়ৈ কাকায়সৈ: কষ্চবণ- 
লৌহময়েশ্চ বন্দভিঃ না আবৃতদেহাঃ, স্থবেশ! যুবানশ্চ নরপ্রবীরাঃ, হৈমবতা হিযালয়জা তা:, 

প্রবৃদ্ধা বিশালদেহাঃ, নাগ! হস্তিনো। যথা, তথা, ভূমৌ স্ুযুপুঃ। বট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ 8১৫৪ 
৮ পাল আও পপ পপি ৯ সপ 

অজ্ঞুনও তথ্ক্ষণাৎ পাচটা বাণদ্বার! শক্রম্থপকে বিদ্ধ করিয়া, তাহার পর দশটী বাণ- 

দ্বারা উহার সারথিকে বধ করিলেন ॥১২ 
তদ্নস্তর ভরতশ্রেষ্ঠ অজ্ঞুন বন্মভেদকারী বাণদ্ধারা নিদ্ধ করিলে, সেই শয়ন” 

রাজা, বায়ুভগ্ন বৃক্ষ ষেমন পর্বতের উপর হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ রথ হইতে 

সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন ॥১৩ 

নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর অর্জুন পরাভূত করিলে, সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ, বৈশাখমাসে 
মহাবন যেমন বায়ুবেগে কম্পিত হয়, সেইরূপ যুদ্ধে কম্পিত হইতে লাগিলেন ৪১৪ 

স্বণময় ও কৃষ্ণলৌহময়-বর্মমধারী, সুন্দর বেশযুক্ত, ধনদাতা ও ইন্দ্রের তুল্য বলবান্ 
যুবক বীরগণ যুদ্ধে ইন্দ্রপুত্র অক্জুনকর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়া হিমালয়জাত 
বিশাল দেহ হস্তিসমূহের স্তায় ভূতলে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥১৫। 

:)-পগাজাতিবলাতিগেন...লগান্তাফিব বাহু: তা,...নিপপাত মহাঙ্বপ্র। (১৪) 
রখ্ধভান্তেন রখর্ধভেণ-__গ্র । (১৫)-স্থবেধাঃ--বা ব রা ম তা, দ্বিতীয়া, ডা নান্তি। | 
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তথ! চ শব্রন্ সমরে বিনিস্থন্ গাণ্ডীবধস্বা পুরুষপ্রবীরঃ | 
চচার সংখ্যে বিদিশো দিশশ্চ দহন্নিবাগ্রির্ন্মাতপান্তে ॥১৬া 
প্রকীর্ণপর্ণানি যথ! বসন্তে নিশাতয়ন্ বাত্যনিলে। নুদন্ বৈ। 
তথ! সপত্বান্ বিকিরন্ কিরীটা চচার সংখ্যেহতিরথো রথেন ॥১৭॥ 

শোণাশ্ববাহম্ত হয়ান্ নিহত্য বৈকর্তনভ্রাতুরদীনসত্ঃ | 
একেন » সং ংগ্রামজিতঃ শরেণ শিরো জহারাথ কিরীটমালী ॥ ১৮॥ 

তথেতি। পুরুষপ্রবীরঃ স গাতীবধন্থ৷ অঙ্ছুনঃ, সমরে তথ! শব্রন্ বিনিদ্রন সন্, আতপাস্তে 
গ্রীশ্মাবসানে, তদদানীমেব বনন্ সর্বথ! শুধত্বাদিত্য।শয়ঃ, বনং দহন্ অশ্নিরিব, সংখ্যে, রণাঙ্গনে, 
বিদিশো দিগন্তরালানি দিশশ্চ চার 1১৬। 

প্রকীর্পেতি। বসন্তে কালে, অনিলো বাফু, নিশাতয়ন্ বৃক্ষাৎ শুপত্রীণি বিশ্লেষয়ন্, তান্তের 

প্রকীর্ণপর্ণানি বি্লেষিতশুপতআণি, চুর্দন্ প্রেরয়ন্ সন্ যথা বাতি ;ঃ তথ| অতিরথঃ কিরীটী অঞ্জুনঃ 

সপত্বান্ শত্রন্, ধিকিরন্ শরতাড়নেন সর্বধতো বিক্ষিপন্, রথেন রখায়োহণেন, সংখ্যে যুদ্ধে 
চচার ॥১৭। 

শোণেতি। অথ অদীনসত্বঃ অস্গুপ্নবলঃ, কিরীটমালী অজ্জুনঃ, শোণ! রক্তবর্ণা অশ্বা বাহ 
রখবাহুকা যন্ত তনু, বৈকর্তনভ্রাতুঃ কর্ণস্থাতু সংগ্রামজিতঃ তদাখ্শ্থ বীবশ্, হয়ান্ অশ্বান্ 
নিত্য, একেন শরেখ শিরো জহার চকর্ ৪১৮৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
॥১১--১২৪॥ নগে! বৃক্ষঃ, নগাগ্ৰাৎ পর্বতাগ্রাৎ। “শৈলবৃক্ষৌ নগাবগোঁ ইত্যমরঃ ॥১৩--১৪। 
গতাসবঃ উর্ধ্যামিতি চ্ছেদঃ, সন্ধিরার্ধঃ ॥১৫॥। আতপাস্তে ঘন্বস্বপে নিদদাঘে। প্অন্তঃ 

স্বরূপে নাশে না” ইতি মেদদিনী ॥১৬--১৭॥ শোণাশ্বাঃ বাহে বাহকে রথে যন্য তন্া ॥১৮। 

ুরুষপ্রবীর , ও গাণ্তীবধনুদ্ধারী অজ্ঞুন সেইভাবে যুদ্ধে শত্রদিগকে সংহার করিতে 
থাকিয়া, গ্রীষ্মাবসানে বনদাহকারী অগ্নির ন্যায় সমরাঙ্গনে দিক্ ও বিদিকে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ 

বসস্তকালে বায়ু যেমন বৃক্ষের শুক্ষপত্র বিশ্লিষ্ট করিয়া সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত করতঃ 

চলিতে থাকে, সেইরূপ অতিরথ অর্জুনও শক্রগণকে বিক্ষিপ্ত করতঃ রথারোহণে যুদ্ধে 

বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৭। 

তাহার পর অক্ষুপ্নশক্তি অর্জুন, যাহার রথে রক্তবর্ণ চারিটা অশ্ব সংযোজিত ছিল, 

সেই কর্ণভ্রাতা সংগ্রামজিতের অশ্বগুলিকে বধ করিয়া এক বাণে তাহার শিরশ্ছেদ 
করিলেন ॥১৮॥ 

(১৬)""গ্রেদিশো। দিশশ্চ প্র ভা! । (১৭)- "নিশাতান্ বায়ুরিবান্ছদন্ খে- প্র," .বিশাতরিকবা 

পবনোহ্দুাংশ্চ- বাব রাম। | 

ও বহারারাাারানরারারাগারি রা রাঃ রা) ও? বর পা রী থটি গাব এ 



পর্ববণি উনপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৪১ 

তন্মিন্ হতে ভ্রাতরি সুতপুত্রো বৈকর্তনো বীর্যযমথাদদানঃ। 
প্রোছ্যম্য দস্তাবিব নাগরাজো। নরধভং সিংহমিবাভ্যধাবশ ॥১৯॥ 

স পাগুবং দ্বাদশভিঃ পুষত্কৈর্বৈকর্তনঃ শীস্রমথো অঘান । 
বিব্যাধ গাত্রেষু হয়াংশ্চ স্দ্যান্ বিরাটপুত্রঞ্চ করে নিজদ্দে ॥২০॥ 

তন্িঙ্গিতি। অথ তন্মিন ভ্রাভরি হতে সতি, শ্থতপুতো বৈকর্থনঃ কর্ণ:, বীর্ধাং বীর্ঘোণ 
রণোৎ্সাহম, আদদান আধিকোোন গৃহৃন্, নাগরাজো হস্তিশ্রেষ্, দন্তে?, প্রোন্তমা উত্তোলা 
সিংহমিব, নররধভমজ্জুনম, অভ্যধাব্ 1১৯। 

সম ইতি। অথো স বৈকর্তনঃ কর্ণঃ, শীগ্রমেব, দাদশভি: পৃষংকৈবাণৈ:, পাগুবমঞ্ছনম্, 

জঘান ; সর্বান্ হয়ান্ অশ্বাংশ্চ গাজ্রেযু বিব্াধ; বিরাটপুতমুত্তরঞ্, করে হস্তে, নিজঙ্গে 
নিজঘান 7২০। 

সেই ভ্রাতা নিহত হইলে, মহাহস্তী যেমন দত্তদয় উত্তোলন করিয়া সিংহের প্রতি 

ধাবিত হয়, সেইরূপ স্তপুত্র কর্ণ বলের অনুরূপ অত্যন্ত উৎসাহ ধারণ করিয়া 
অর্জনের প্রতি ধাবিত হইলেন 1১৯ 

তাহার পর কর্ণ, সত্বরই বারটী বাণদ্বারা অজ্জুনকে আঘাত করিলেন, সকল 

অশ্বেরই সকল অঙ্গ বিদ্ধ করিলেন এবং সারথি উত্তরের হস্তেও আঘাত 
করিলেন ॥২০॥ 

পন শি শাসিত ০ 

(১৯)-পপ্রগৃহ দস্তাবিব_প্র বাব রা! ম,...মহর্ধভং ব্যাঙ ইবাত্যধাবৎ_ব! ব রাম তা। 
(২*).*'মদ্রমপাজঘান-__ প্র," শীগ্রমিবাজঘান-_ভা। ইতঃ পরং অয়োদশ গ্লোকা অধিকাঃ, 

কর্ণার্ছুনয়োষুন্ধে ভীন্মাদিযু অঞ্ছুনশ্ড শরক্ষেপাদেরপ্রাসঙ্গিকত্বাৎ ভাগারকারপুস্তকে প্রাচীন- 

তমপুস্তকেষু চাসত্বাৎ। তে যথ1-_ 

তমাপতন্তং সহসা কিরীটী বৈকর্থনং বৈ তরমাভিপত্য। প্রগৃহ বেগং ম্ভপতজ্জবেন 

নাগং গরুত্বানিৰ চিত্পক্ষঃ ॥১৪ তাবুত্তমৌ সর্ববধন্দ্ধরাণাং মহাবলৌ সর্বসপত্বসাহো ৷ কর্ণ 

পার্থশ্ত নিশম্য যুদ্ধং দিদৃক্ষমাণাঃ কুরবোহভিতস্থৃঃ ॥,॥ স পাওবুর্ণমূদীর্ণকোপঃ কুতাগসং 

করণমুদীক্ষ্য হর্যাৎ। ক্ষণেন সাশ্বং সরথং স সারধিমন্তর্দধে 'ঘোরশরোধঘবষ্যা ॥৩। ততঃ 

স্ববিদ্ধাঃ সরথাঃ সনাগ। যোধা বিনেছূর্ভরতর্থভাগাম্। অন্তহিতা। ভীন্মমুখাঃ লহাশ্বা কিরাটিন। 

কীর্ণরথ| পৃষৎটকৈ3 8৪8 স্ চাপি তানক্ছুনবাহমুক্তঙ্ছরাছুরৌদৈ: প্রতিহত্য বীরঃ। তক্থো 

মহাত্ম। সধনুঃ সবাণঃ সবিস্ফৃলিঙ্গোইগ্রিরিবান্ত কর্ণ; ॥৫। ততন্বতৃদ্ধে তলতালশন্ঃ লশঙ্খতেরী- 

পণব্্রণাদঃ | প্রক্ষেংডিতজ্যাতলনিগ্বনং তং বৈবর্তনং পৃ্জয়তাং কুরূপাম্ (৬ উদ্ধংতলাঙ্গল- 

মহাপতাকধ্বজোত্তমাংসাকুলভীবয়স্তম। গাণ্তীবনির্হাদকতপ্রণাদং কিরীটিনং বীক্ষ্য ননাদ 
কর্ণ ॥৭॥ স চাপি বৈকর্তনমন্দিযিত্বা সাশ্বং সন্তং সরথং পৃহৎকৈঃ। তমাববর্ষ প্রসতং 

কিরীটী পিতামহ ভ্রোপরুপো চ দৃষ:0০॥ স চাপি পার্থ, বহুতিঃ পৃবতকৈর্ষৈকর্তনো মেঘ 

ইবাত্যবর্ধৎ। তখৈৰ কর্ণ কিরীটমালী লংচ্ছাদয়ামাস শিতৈঃ পৃযৎকৈ ॥৯॥ তয়োঃ 

বিরাট-৫৬ (১২) পু 



8৪২ | মহাভারতে বিরাট- 

স হস্তিনেবাভিহতো৷ গজেন্দ্রঃ প্রগৃহ ভল্লান্ নিশিতান্ নিষঙ্গাৎ | 
আকর্ণপূর্ণঞ্চ ধনুবিরুষ্য বিব্যাধ বাণৈরথ সূতপুত্রম্ 0২৯ 
অথাস্য বাহুরুশিরোললাটং গ্রীবা বরাঙ্গানি পরাবমদ্দী । 
স্থিতস্য বাণৈনিশিতৈবিভেদ গাণ্ডীবমুক্তেরশনিপ্রকাশৈঃ ॥২২। 

বজরগ্ওরীরটির পাবি বত এভারগিঞরীকগগতএ ওকি দীর্তাহা ররর তকীত ইট সজনে অএজাত হাহা শুরা ভপ্ডজ গা পু জাাজ ক ডওাভ্জ ভাজ জাবাত এড জতভত রঞচখ ৬৩৮ ও ৬৩৬ এ ও পাজি উজ রি পাতি ওত ছা ও এটি সত এ ক গগন ক পি উপর বারবার কাত উন কিতা লা তত পাপিস রদ জাজা সত 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। অথ  হস্তিন অভিহততস্তাড়িতঃ, গজেন্ছ্রো মহাহস্তীৰ, সঃ অজ্জুনঃ, কর্ণেনাভিহতঃ 

সন্, নিষঙ্গাৎ তৃণীরাৎ, নিশিতান্ ভল্লান্ বাণবিশেষান্ প্রগৃহ, আকর্ণপূর্ণং যথা স্ঠাত্তথা, ধনবিকুত্য 

চ, তৈর্বাণৈঃ, ক্ৃতপুত্রং কর্ণং বিব্যাধ ॥২১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

আদদান আদাতুমিচ্ছন্, প্রগৃহু আগ্রহেণ দস্তাবিব পর্বতশিখরতুল্যোৌ অঞ্জুনোত্তরো প্রতি 
অভাধাবৎ। “দস্তঃ সান্নি কথ্যতে” ইতি বিশ্বঃ। প্দস্ভোহদ্রিকটকে কুঞ্জে” ইতি মেদ্দিনী 

॥১৯-_২৩॥ (পাঠাস্তরে) বেগং প্রগৃহ শ্বীরুত্য ॥১। নিশম্য যুদ্ধাুপরম্য দিৃক্ষমাণা্তস্থ: ॥২-_-৩। 

কর্ণন্যান্তপ্জানানস্তরমিতরেহপি শরৈরস্তহিতাঃ রুতাঃ ॥৪--৫॥ প্রক্ষে.ড়িতো। মুক্ত]! জ্যাতলয়ো- 

নিঃস্নো যেন তং পৃজয়তাম। তলতালশব্দঃ তলেন চপেটয়! তাল: করাম্ষালনং তজ্জঃ 

শব্দোহভূৎ। “তলশ্চপেটে তালত্রৌ। তালঃ করান্ফালে” ইতি চ মেদিনী ॥৬) উদ্ধৃতমুপরি- 
রুতং লাঙ্গ.লমেব মহতী পতাকা ধ্বজাঞ্চলো যণ্মি-্তন্ত ধ্বজন্য উত্তমৌ অংসৌ উপরিস্থৃতিধ্যক্- 
ফলকাগ্রভাগো তত্র আকুলা ব্যগ্রাঃ ঘে ভীষণাঃ ভূতাদয়ঃ তে অস্তে সমীপে যন্ত তম্। গাণ্ডীব, 
নিহণদেন সহরৃতঃ প্রণাদো ঘেন তং গাীবনি্থ্ণদকতপ্রণাদং কিরীটিনম্। ধবজোপরিস্থ- 
ভূতনাদৈঃ সংবদ্ধিতনাদমিত্যর্থঃ ॥৭8॥ দ্রোণকপৌ চ দুষ্ট ববর্ধেতি অনুকৃষ্তাতে ॥৮--৯৪ মহস্তিঃ 
শরোৌধৈরস্্রোঘৈশ্চ বিবঞ্চনং ছেদনং যন্ত্র তশ্মিন্ রণে বিলগ্সৌ সন্গিহিতৌ, চন্দন]! ঘনমধ্যাদিব 
তো বাণসজ্ঘমধ্যাল্লোকোহমুদদর্শ ॥১০--১৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৪৯। 

তদনস্তর সাধারণ হস্তিকর্তক আহত মহাহস্তীর ন্যায় অর্জুন কর্ণকর্তৃক আহত 

হইয়া, তৃণীর হইতে নিশিত ভল্ল উত্তোলসপূর্ববক আকর্ণপূর্ণভাবে ধনু আকর্ষণ করিয়া 
দেই ভল্লবাণঘ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২১॥ 

স্তীক্ষান্ স্জতোঃ শরোঘান্ মহাশরোঁঘাস্ত্বিবন্ধনে রণে। রখে বিলগ্লাবিব চন্তস্ধ্ো 
ঘনাস্তরেণানুদদদর্শ লোকঃ $১*॥ অথাশুকারী চতুরে! হয়াংস্চ বিব্যাধ করো নিশিতৈঃ কিরাটিনঃ। 

জ্রিভিশ্চ যন্তারমমৃস্তমাণো বিব্যাধ তুর্ণং ব্রিভিরস্ত কেতুম্ ॥১১॥ ততোইভিবিদ্ধঃ সমরাবমদ্থী 
প্রবোধিতঃ সিংহ ইব প্রস্থপ্তঃ। গাত্ীবধন্বা! প্রবরঃ কুরূণামজিদ্ষগৈঃ কর্ণমিক়্ায় জিফুঃ ॥১২। 

শরান্মবৃষ্্যাভিহতো মহাত্ম! ্রাছশ্চকারাতিমহুততকর্। প্রাচ্ছাদয়ৎ কর্ণরথং পৃবতকৈর্লোকানিষান্ 

হুর্ধ্য ইবাংশুজালৈঃ ॥১৩৪ 
(২২).**গ্রীবাং বর্রাঙ্গানি-_রা। ম"" শ্রী রথাঙ্গানি- তা, শিতৈশ্চ বাণৈষু ধি নিবিভেদ 

ৰা বর! ম১..-স্থিতন্ত বাণৈধুধি নিবিতেদ-প্র । 



পর্ববণি পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | 8৪৩ 

স পার্থমুক্তৈবিশিখৈঃ প্রণুন্নো গো গজেনেব জিতস্তরম্বী। 
বিহায় সংগ্রামশিরঃ প্রয়াতো। বৈকর্তনঃ পাগুববাণতপ্তঃ ॥২২॥ 

ইতি মহাভারতে শতপাহক্্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে কর্ণাপধানে উনপঞ্চাশত্তযোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥% 

2১ 

পঞ্চাশওমোহধ্যায়ঃ | 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

অপযাতে তু রাধেয়ে ছুধ্যোধনপুরোগমাহ | 
অনীকেন যথাম্বেন শরৈরাচ্ছন্ত পাগুবমূ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ পরাবমদ্দী শক্রবিজয়ী অঞ্ছুন, গাণ্তীবমুকৈ:, অশনিপ্রকাশৈঃ বজ্তুলোঃ, 

নিশিতৈর্বাণৈহ সম্মুখে স্থিতশ্ত, অস্ত কর্ণন্য, বাহুরুশিরোললাটম্, গ্রীবা চ বরাঙ্গানি প্রধানাঙ্গানি 
হস্তাধীনি চ, তানি বিভেদ ॥২২॥ 

স ইতি। তরম্বী ব্লবানপি স বৈকর্তনঃ কর্ণ£, গজেন জিতো! গজ ইব, পার্থমুক্তৈরগছুন- 

ক্ষিপ্ত বিশিখৈর্বা গৈ, প্রণুক্রস্তাড়িতঃ, অতএব পাগুবশ্থাজ্জুনম্ত বাণেন তপশ্চ সন, সংগ্রামশিরো 

যুদ্ধসম্মুখদেশম, বিহায় প্রয়াতঃ ॥২৩। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচা ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচীধ্যবির চিতায়াং 

মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদী সমাপ্যায়াং বিরাটপর্কবণি গোহরণে 
উনপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥*॥ 

অপেতি। বাধেয়ে কর্ণে অপযাতে সম্ুখা্দপস্থতে তু সতি, ছধ্যোধনপুরো গম] বীরাঃ হ্বং 

হ্বমনতিক্রম্যেতি যথাম্বং তেন শ্বকীয়েন শ্বকীয়েনেত্যর৫থঃ, অনীকেন সৈন্যেন সহ মিলিত্বেতি শেষ: 

শবৈঃ পাণুবমজ্ছনম, আচ্ছস্ত আবৃন্ ৪১৪ 

তাহার পর শক্রবিজয়ী অর্জুন গাণ্ীবনিক্ষিপ্ত বন্রতুল্য নিশিত বাপসমূহ দ্বার! 

সম্মুস্থিত কর্ণের বাহু, উরু, মস্তক, ললাট, গ্রীবা ও অন্যান্ প্রধান অঙ্গ সকল 

বিদীর্ণ করিলেন ॥২২॥ | 
তখন কর্ণ বলবান্ হইয়াও অর্জুননিক্ষিপ্ত বাণদ্বার৷ তাড়িত এবং তাহার বাগে 

পীড়িত হইয়া, হস্তিকর্তক বিজিত অপর হস্তীর ন্যায় যুদ্ধের সম্দুখভাগ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান করিলেন ৪২৩ 

0২৩)" হতত্তরন্বী-প্র | * **জিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়১- প্র, '*চতুঃপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ 

"বাববরাম। (১) আর্দান্ত পাণ্তবন্--প্র | 



8৪৪ । মহাভারতে বিরাট- 

বহুধা ত্ত সৈন্যাস্ত ব্যুম্তাপততঃ শরৈঃ | 
অধারয়ত বেগং স বেলেব তু মহোদধেঃ ॥২॥ 

ততঃ প্রহস্ত বীভগ্ম্থঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহুনঃ | 
দিব্যমন্ত্রং প্রকুর্ববাণঃ প্রত্যয়ান্রথসতমঃ ॥৩। 

যথা রশ্মিভিরাদিত্যঃ প্রচ্ছাদয়তি মেদিনীম্। 
তথা গান্তীবনিম্ঘুত্তৈঃ শবৈঃ পার্থো দিশো। দশ ॥৪॥ 
ন রথানাং ন চাশ্বানাং ন গজানাং ন বশ্মণায্ । 

অনিবিদ্ধং শিতৈর্বাপৈরাসীদ্দ্যক্ুলমন্তরম্ ॥৫॥ 
১৪৪৩৮৪৪৪০৪৮ দ ৪০ এ বত 55৪১০৪৪৫8৪5 এছক্রজররক ও রহতিকট্কারাতত্রাবক্ররার্তগারররকওরগ্রত্রঞ্রবরতখ্রডবতগবঠকওররত৪০ওকরদঙ ভাত এ০জবাপ নর 4০৩ ৮ল ৪ তিরপরজএপররতর ৪১৩৩৪ খর868ররিতণ ১৪৪ 2এ8$5 8৮9 8৮2৬5 ৭৮৭5 

বহুধেতি। বেল1 তীরং মহোদধের্বেগমিব, সঃ অঞ্জুনঃ, শরৈঃ শরবর্ষণৈঃ, বনুধা বুঢন্ত 

বুহভাবেন সন্গিবেশিতশ্ত আপততত্তন্ত সৈম্তন্ত বেগম অধারয়ত ॥২॥ 

তত ইতি। ততঃ শ্বেতবাহনঃ, রথসত্্রমো রথিশ্রেষ্ঠশ্চ কৌস্তেয়ো বীভত্মথরজ্জুনঃ, প্রহস্ত, 
দিবামলৌকিকমন্ত্রম্ প্রকুর্ববাণ আবিষুর্বন্, প্রত্যয়াৎ কুরুসৈম্তং প্রত্যধাবৎ ॥৩॥ 

যথেতি। আদিত্ো ঘথ। রশ্মিভির্ষেদিনীং প্রচ্ছাদয়তি, তথ পার্থো গাণীবনিম্যু ক্তৈঃ শরৈঃ, 

দশ দিশঃ প্রাচ্ছা দয়ৎ ॥৪| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__কর্ণ অপস্যত হইলে, দুর্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ আপন 

আপন সৈম্তের সহিত মিলিত হইয়া বাণদ্বারা অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১। 

এবং বহুবিধ ব্যুহভাবে সন্নিবেশিত সেই সেন্ঠ আগমন করিতে লাগিল । তখন 
তীর যেমন মহাসমুদ্রের বেগ ধারণ করে, সেইরূপ অর্জুন বাণ বর্ষণদ্বারা সেই সৈন্তের 
বেগ ধারণ করিলেন ॥২॥ 

তাহার পর শ্বেতবাহন ও রথিশ্রেষ্ঠ কুস্তীনন্বন ি% হাস্য করিয়া অলৌকিক 
অস্ত্র আবিষ্কার করতঃ সেই সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩ 

ক্রমে, স্ধ্য যেমন কিরণঘ্বারা সমগ্র পৃথিবী আবৃত করেন, সেইরূপ অজ্ঞুন 

গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা দশ দিকৃই আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৪1 

(২)*"বুঢস্তাপততঃ শনৈঃ।  অভিযানীয়মাজ্ঞায় বৈরাটিরিদম্রবীৎ--তা। (৩). 

প্রত্যায়ান্রথসত্তমঃ-_বা ব রা ম। ইত: প্রভৃতি ফ্লোকচতুষটয়ং ভা নান্তি। (৫)-"অনিবিধ্ং 
সিতং বাণৈঃ- প্র। ইত; পরং আয়জ্িংশৎ গ্সোকাঃ বা বরা ম পুস্তকেযু অধিক এব, অন্মৎ- 

প্রপিতামহলিখিতপুস্তকে প্রাচীনতমপুস্তকেযু ভাগ্ডারকারপুম্তকে চ অসত্বাৎ ভাযাবৈষস্যাৎ অতি- 

শয়োক্তিবাহুল্যাচ্চ । তে যথ।-_- 

দিব্যযোগাচ্চ পার্থস্ত হয়ানামুততরস্ত চ। শিক্ষার্িল্পোপপন্ত্বাদস্তাণাঞ্চ পরিক্রমাৎ ৪১ 
বীধ্যবত্বং ক্রতঞ্চাগ্রাং দৃ্॥ জিষ্কোরপৃজয়ন। কালাগ্রিমিষ বীভৎহ্থং নির্দহস্তমিব 
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ভারতকৌমুদী 
নেতি। তদ! পার্থশ্ত শিতৈর্বাণৈ রখানাং ন, অশ্বানাং ন, গজানাং ন, বশ্বণাঞ্চ ন, 

ছবান্গুলম্ অঙ্গুলীছুয়পরি মিতমপি, অস্তরমবকাশ:, অনিবিদ্ধমাসীৎ অপি তু বিদ্ধমেবাপি 1৫) 

ভারতভাবদীপঃ 
অপঘাত ইতি। আচ্ছন্ত আগতাঃ ॥১--২॥ প্রত্যায়াৎ প্রাতিকূল্যনা ভিমুখোহগা- 

দিত্যর্থ: ॥৩। দিশো দশ প্রচ্ছাদিতবান্ 98 অনিধিদ্ধং নিতরামবিদ্বম, অস্তরম অবকাশ: 
॥৫-__-৭) (পাঠাস্তরে) উত্তরন্ত হয়ানাং শিক্ষাশিল্পোপপন্নত্বাদিতি সম্বন্ধ: ৷ দ্রুতং বেগম অপুজগনন্ 
অরয় ইতাপরুদ্ততে ॥১--২৪॥ শৈলং প্রতি শৈলসমীপে বলাশ্রাণি বপবস্তি অচঞ্চলানি অশ্রীণি 

হুর্যযরশ্রিব্যা্তানি যথা তথা তান্তনীকানি শরব্যাপ্তান্জ্ছুনসমীপে রেজুরিত্যর্থ: 7৩॥  শুভৈঃ 

পুণ্যৈঃ ফলমচকতাত্তেষাং শুভত্বম্ ॥৪॥ শ্রদঃ পুষ্পং হিরগয়ং স্বর্ণচম্পকজং অধ শবৈং লর্ণক 
ত্বচ্ছত্রাদীনি চ সদাগতিঃ বাফুঃ খে দধার বাণজালাস্তহিতত্বাত্তেযামধঃপতনং নাভুিতা্থঃ 1৫ 

রথাঙ্গদেশান্ যুগশ্ৈকদেশান্ আদায় হয়াঃ পরিপেতুরিত্যন্ধয়ঃ ॥৬। গজান্ কর্ণাপিগ্রদেশেষু 
আহত্য বিদ্বীপাতয়ৎ পাতয়তি স্ম॥৭॥ অগ্রজানাং সেনাগ্রগামিনাং গজানাং গতচেতসাং 

মৃতানাম্ ॥৮॥ কালক্ষয়ং কালন্য এশ্বরধাং জগদিত্যর্থঃ। অগ্রশিখঃ অগ্রবস্রীক্ষাঃ শিখা যন্ 

॥»--১*॥ (বারিপাৎ দেবারীন্ শ্থরান্ পাতীতি দেবারিপঃ সমুদ্রন্তত্র জাতো! দৈবারিপঃ 

শঙ্থস্তপ্মাৎ, চাৎ ভৈরবং শব্ধং নুর্বত ইতানুকহ্াতে 1১১৪ অমিত্রাণাং বৈরিণাং রথশক্ষিং 

শরীরসামর্থ্যম। “রথ: শ্ুন্দনদেহয়োঃ” ইতি কোধঃ। প্রাগেব সহসা দর্শনমাজ্রাদেব নিপতৎ 

স্তপাতয়ৎ। শক্তিরিতি পাঠে স্থপতৎ অড়ভাবাদিরার্য:। সোহঙ্ছুনঃ অপয়াৎ। "'পয় গতো” 

গত্যভাবাদিত্যর্থ:। সাহসাচ্চ অশক্তবধরূপা পশ্চাত্তান্ যুদ্ধার্থম্ উপেষিবান্ ॥১২। খগৈঃ 
পক্ষিভিরিব খগৈর্বাণৈহ ॥১৩। অভ্র মধ্যে অত্রম অমত্রম; অত্রাশ্যন্মৈ ষড়ভিঃ সন্ভরস্তী- 

গ্রজাঃ। নারয়ঃ প্রেক্ষিতুং শেকুজলস্তমিব পাবকম্॥২॥ তানি গ্রস্তান্যণীকানি রেস 

রঙ্ছনমার্গণৈঃ। শৈলং প্রতি নবাত্রাণি ব্যাণ্তানী বার্করশ্িভিঃ ॥৩। অশোকানাং বনানীব 

ছন্নানি বহুশঃ শুভৈঃ। রেজুঃ পা্থশরৈস্তছ্ৎ তদা সৈন্তানি ভারত ! ॥৪॥ শ্রজোহগদুন- 

শরৈঃ শীগ্ং শুস্যৎপুষ্পং হিরণায়ম। ছত্রাণি চ পতাশ্চাশ্চ €খ দধার সদাগতিঃ | ্বঝল- 

জ্রাসনাত্রস্তাঃ পরিপেতুদিশো। দশ। বথাঙ্গদেশানাদায় পার্থচ্ছিযুগ! হয়াঃ 04) কর্ণকঙ্ষ- 

বিষাণেষু অন্তরোষ্ঠেযু চৈব হ। মর্শস্বঙ্গেযু চাহত্যাপাতয়ৎ সমরে গজান্॥১। কৌরবাগ্র- 

গজানান্ত শরীরৈর্গতচেতসাম। ক্ষণেন সংবৃতা ভূমির্সেঘেরিব নভস্তলম্ ॥৭॥  যুগান্তসময়ে 

সর্ববং যথা স্থাবরজঙ্গমম । কালক্ষযমশেষেণ দহত্যুগ্রশিখঃ শিখী ৪৮৪ তহ্ছৎ পার্থো মহারাজ ! 

দর্দাহ সমরে রিপূন্। ততঃ সর্বন্্রতেছোভিরধনযো শিঃস্বনেন চ॥৯॥ শবেনামানুযাণাক 

ভূতানাং ধ্বজবাসিনাম। তৈরবং শব্ধমত্যর্থ, বানরস্ত চ কুর্বতঃ ৪১০ দৈবান্রিপাঞ্চ 

বীভত্হন্ত্ষিন দৌর্যোধনে বলে। ভয়মুৎপাদয়ামাস বপবানরিমদ্দনঃ ॥১১। রথশক্কি- 

মমিতরাণাং প্রাগেব নিপতত্তুবি। সোহপয়াৎ সহসা পম্চাৎ সাহসাচ্চান্থযাপেিৰান্ ॥১২। 
শরত্রাতৈঃ জুতীক্া্রে; সমাদিষ্টে; খগৈরিব।  অঞ্দুনস্ক খমাবত্রে লোহিতগ্রাশনৈঃ 

খগৈঃ 8১৬ অগ্র মধ্যে হখার্কন বশ্মরত্তিগ্রতেগলঃ। দিশাহ চ তথা প্াজয়দংখাতাঃ 



৪৪৬ , মহাভারতে বিরাট- 

রী ভারতভাবদীপঃ 
ত্যাদাবিবাত্রাপি মধ্যমব্ণলোপশ্ছান্দসঃ |  যদাহ শৌনকো বুহদ্দেবতায়াম্__দ্ব্ণশ্ত 

বর্ণয়োর্পোপো বহুনাং ব্যঞনশ্ত ব11” অক্রাণীতি কপিরন্নাভাদনোযামীত্যঘান্থ চেতি অত্রা- 

প্যন্মৈ ষড়ভিঃ অমত্রাণীত্যপেক্ষিতে বর্ণন্ত লোপ: । প্রিয়াতষ্টানিমে কপিঃ বৃষাকপিব্রিতা- 

পেক্ষিতে নুষা ইত্যেতয়োর্বপয়োর্পেপঃ।  অয়ং নাভাবদতি নাভানেদিষ্ঠ ইত্যপেক্ষিতে 

বর্ণআয়লোপঃ। দনোবিশ ইন্দ্রদনোদানমনস ইত্যপেক্ষিতে ব্নাং বর্ণানাং লোপঃ। “নো 

দানমল” ইতি যাস্কঃ। তত্বায়ামি যাচামীত্যপেক্ষিতে অঘান্থ হন্ন্তে গাবঃ মঘাস্থিত্যপেক্ষিতে 

বাঞনলোপঃ ৷ যথ! পাজে প্রবিষ্টাঃ ন্থধ্যরশ্ময়োহবকাশাভাবাৎ সন্কৃচন্তি তছ্দগগনেহজ্জুন- 

বাণা ন মাস্তীত্যর্থঃ ॥১৪॥ সকুদেব ততৎক্ষণমেব আনতমুপগতং রথমজ্ছনরথং পরে রিপৰঃ 

অভ্যসিতুং পরিচেতুং শেকুঃ। তু শবে! হেত্র্থেহতঃ স পুনঃ ক্ষণান্তরে অলভ্যঃ পরৈজ্ঞতু 
মশকা; তত্র হেতুমাহ-_অশ্বৈরিতি । সঃ অশ্বৈঃ সহ পরান্ রথান্ অতিপ্রপাদয়েৎ ইমং 
লোকমতিহাপয়িত্বাহমুং লোকং নয়ে। দৃষ্টমাত্রোহজ্ছুনঃ শরৈঃ পরান্ পরলোকং প্রাপয়- 

তীত্যর্থঃ ॥১৫৪॥ ন সলজ্জিরে ন সক্তাঃ কিন্ত ভিত্ব পরত এব গতাঃ। এবং রথোহপি 

দবিষ্তম অনীকেতিত্যর্থঃ | শপাণাং রথন্ চ গতির্ন কুন্তিতা ভবতীতার্থঃ ॥১৬। অনস্তভোগঃ 
ব্ছফণঃ শেষ ইত্যর্থঃ ॥১৭৪॥ সর্বমেবাতিগঃ সর্বাধিকঃ সর্বশবাভিভাবীত্যর্থঃ ॥১৮॥ তত্র 

রণভুমৌ অল্লাস্তরাস্তরে অল্পে অন্তাস্তরে পদে পদে সম্ভত! ইত্যর্থঃ। তেন কারণেন তে 
গভস্তিভিঃ হূর্য্যরশ্মিভিঃ সংবৃতা মেঘা ইব দৃশ্যন্তে ॥১৯॥ সায়কামনং ধনুন্তশ্য মণ্ডলমতিবেগাৎ 
অলাতচক্রসদৃশমিত্যর্থঃ ॥২৭ --২১॥ মার্গ ইতি । গজসহত্রেণ বনমিবার্জুনরথেন পরসৈগ্তমূপ- 

মৃগ্ভত ইত্যর্থঃ ॥২২--২৩॥ বিজয়মর্জুনং কালমিব মেনিরে ॥২৪॥ পীর্থেনৈব হতানি পাথ- 

হতানীব সেছুবিশীর্পানি বভৃবুরিতি | “রামরাবণয়োযুদ্ধং রামরাব্ণয়োরিব” ইতিব্দভূতোপ- 
মেয়মিত্যর্ঘঃ। যতোহত্র পার্থকন্মবান্থশাসনমুপমার্থৎ কর্তব্য নান্যকশ্ম অত: পাথহতানীব 
সেছুরিত্যর্থঃ ॥২৫॥ ওষধীনাং ব্রীহ্ার্দীনাং শিরাংলি কণিশানি অন্বয়াৎ অন্ুক্রমাৎ অবনেশুঃ 

শরাভ্তদ। 0১৪॥ সরুদেবানতং শেক্রথমভ্যসিতুং পরে। অলভ্াঃ পুনরশ্ৈস্ত রথাৎ সোহতি- 
প্রপাদয়েৎ £১৫॥ তে শর ঘিটুশরীরেযু যখৈব ন মসজ্জিরে। দ্িড়নীকেযু বীভৎসোর্ন 
সসজ্জে রথস্তদা ॥১৬। স তছিক্ষোভয়ামাস হরাতিব্লমঞ্জস।। অনন্তভোগেো! ভূজগঃ ক্রীড়- 

স্লিব মহার্ণবে ॥১৭॥ অন্ততো নিত্যমতার্থ, সর্বমেবাতিগন্তখা। অশ্রুতঃ শ্রুয়তে ভূতৈ 
ধনুর্থোধঃ কিরীটিনঃ ॥১৮॥ সন্ততান্তত্র মাতঙ্গা বাণৈরল্লাস্তরাস্তরে ৷ সংবৃতান্তেন দৃন্তে 

মেঘা ইব গভভ্তিভিঃ ৪১৯ দিশোহনুভ্রমতঃ সর্ববাঃ সব্যদক্ষিণমন্ততঃ। সৃততং দৃশ্যতে 

যুদ্ধে সায়কাসনমগ্ডলম্ ॥২*॥ পতন্ত্যরপেু যথা চক্ষংধি ন কদাচন। নালক্ষ্যেযু শরাঃ 

পেতুস্তথা গাণ্ীবধন্বনঃ ॥২১॥ মার্গ! গজসহত্রন্ত যুগপদ্গচ্ছতো৷ বনে। যথা তবে তথা 

জজ রথমাগঠি কিরীটিনঃ ৪২২॥ নৃনং পাথজয়েযিত্বাচ্ছক্রঃ সর্ববামবৈঃ সহ। হতস্ত্যম্মানিত্য- 
মন্তন্ত পার্থেন নিহতাঃ পরে ॥২৩। ঘ্বম্তমত্যর্থমহিতান্ বিজয়ং তঞজ মেনিরে। কাল- 
অজ্জুনরূপেণ সংহ্রস্তমিব প্রজ্জাঃ ॥২৪॥ কুরুমেনাশরীরাণি পার্থেনৈবাহতান্তপি। সেঃ 
পার্ঘহভানীব পার্থকর্মাজশাননাৎ 8২৫॥ ওবধীনাং “শিরাংলীব ছিবচ্ছার্ধাণি সোইহয়াৎ। 



পর্ববশি  পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৪৪৭ 

এতশ্মিন্সেব কালে তু দৃষ্ট। তম্তাথ কিক্রমম্। 
_ অভিজ্ঞানায় কৌন্তেয়ং বৈরাটিরিদস্ব্রবীশ ॥৬। 

আস্থায় রুচিরং জিষ্ো৷ রথং সারখিন। ময় । 

কতমং যাস্যসেহনীকমুক্তে। যাস্াম্যহং তয় ॥৭॥ 
টি লন্রপচ ভজ জালক কনিন কতক ভগও কতক জঞজগক কজ এ ₹জ এ ভক জ সি ডক ক জা ও ক পট সপ সী পাস অজ জপ তক ও ক কপ কত 

» জজ 

ভারতকৌমুদী 

এতন্মিঙ্নিতি । এতন্মিয্নেব কালে তু, বৈরাটিরুত্তরঃ, তশ্ত অঙ্জুনন্ত বিক্রমং দৃই,া, অভিজ্ঞানায় 
আত্মন এবাবগমায়, কৌস্তেয়মঞ্জ্নমিদমব্রবীৎ্ৎ ॥৬। 

আম্থায়েতি। হে জিষেো। অঙ্জুন! ত্বং রুচিরমিমং রথম্, আস্থায় আকুহা, ময়া সারখিনা 

করণেন, কতমম্ অনীকং সৈম্তাং যাশ্তসে যাশ্টসি, ত্য়া উক্ত আদিই: সন্, অহং তদনীকং 

যাশ্ঠামি ৪৭) 

ক পি টপস তা পারদর্শিতা 

ভারতভাবদীপঃ 
নষ্টানি, অঞ্ছুনজাৎ...ক্র্টুনকতাৎ ভয়াৎ ছেঘূপাও ॥২৬। অঞ্জুনবিদ্বিধাং স্থাগুডৃতানাং 
বনানি আলয়ানি শরীরাণীতি যাবৎ । “বনং নপুংসকং নীরে নিবাসাপয়কাননে” ইতি 

মেদিনী ॥২৭--৩১॥ কণিনা বাণেন, কর্ণে কর্ণদেশে ॥৩২--৩৩৪ অরিষ্টং শুভম্, বৈয়াজং 
পি সপ টস আর অসার ক জাগা অপ লাশ দিক পীপিস্টিপিসিিস গিনি 

তখন অর্জনের নিশিত বাণে বিপক্ষের রথ, অশ্ব, হস্তী ও বর্মের অগ্গুলীদ্ধয়- 
পরিমিত স্থানও অবিদ্ধ ছিল না৷ ॥৫॥ 

এই সময়েই বিরাটনন্দন উত্তর অঞ্জুনের বিক্রম দেখিয়া নিজের বুঝিবার জন্য 
অজ্ঞুনকে এই কথা! বলিলেন-__॥৬ 

“জিফু। | এই সুন্দর রথ, আমি ইহার সারথি । আপনি এই রথে আরোহণ 
করিয়া! আমাদ্বারা কোন্ সৈন্যের দিকে যাইবেন; আপনি আদেশ করিলে, আমি 
সেই সৈন্যের দিকেই যাইব” ॥৭॥ 

অবনেশুঃ কুরূণাং হি বী্যাণ্যজ্নজান্তয়াৎ ॥২৬। অঞ্জুনানিলভিয্ানি বনান্তজ্জুনবিত্বিশাম্। 

চক্রুর্লোহিতধারাভিঃ ধরণীং লোহিতাস্তরাম্ ॥২৭॥ লোহিতেন সমাধুক্ৈ: পাংগ্তিঃ পবনোদ্ধতৈ:। 

ব্তৃবুর্লোহিতান্তত্র ভূশমাদিত্যরশ্ায়ঃ ॥২৮৪ সার্কং খং তৎক্ষণেনামীৎ্, সন্ধ্যায়ামিব লোহিতম্। 
অপান্তং প্রাপ্য স্র্যযোহপি নিবর্তেত ন পাওবঃ ॥২৯। তান্ সর্ধধান্ সমরে শূরঃ পৌকুবে সমবস্থিতান্। 
দিব্যৈরস্বৈরচিন্তযাত্মা সর্ববানাচ্ছদ্ছিনূর্ধরান 1৩*৪॥ স তু দ্রোগং ভ্রিসপ্তত্য। ক্ুরপ্রাণাং সমাপয়ৎ | 

দুঃসহং দশভিরবাপৈর্ছেণিমষ্টাভিরেৰ চ ৪৩১৪ ছুঃশাসনং ভ্বাদশভিঃ কুপং শারব্ধতং ত্রিতিঃ | তীন্ষং 

শান্তনবং ঝষ্ট্যা রাজানঞ্চ শতেন হ। কর্ণঞ্চ কণিন! কর্ণে বিব্যাধ পরবীরহা ॥৩২। তশ্থিন্ বি্বে 

মহেঘাসে করণে সর্বাস্বকোবিদে । হতাশ্বভৃতে বিরথে ততোহনীকমতজ্যত ৪০৩ 

(৬) তৎ প্রত, বলং দুষ্ট; পার্থমাজিস্থিতং পুনঃ | অভিপ্রায় সমাজায়_বা বরা ম, 

ব্ছধা তন্ত সৈল্ন্ড বুঢ়ন্তাপততঃ শনৈঃ। অভিযানীয়মাজায়_-ত1। ইত; পরম্ উত্তর উবাচ' 

স্পা বা | ৬ 



৪৪৮ ৰ মহাভারতে বিরাট, 

অজ্ঞন উবাচ । 
লোহিতাক্ষম্রিষ্টং যং বৈয়াস্মনুপশ্যসি | 
নীলাং পতাকামাশ্রিত্য রথে তিষ্ঠস্তমুত্তর ! ॥৮॥ 
কপন্তৈতদনীকাগ্রং প্রাপয়স্বৈতদেব মাম্। 
এতন্থ দর্শযিধ্যামি শীগ্রান্ত্রং দৃঢ়ধঙ্গনঃ ॥১॥ (যুগ্নকম) 

_ধ্বজে কমগুলুর্যন্ত শাতকুম্তময়ঃ শুভঃ | 
আচাধ্য এষ হি দ্রোণঃ সর্ববশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১০॥ 
সদা মমৈষ মান্যাস্ত সর্দশস্ত্রভৃতামপি | 
স্বপ্রসন্নমনা বীর ! কুরুতৈনং প্রদক্ষিণমূ। 
অন্রৈব বাবরোহৈনমেধ ধর্ঃ সনাতনঃ ॥১১। 

ভারতকৌমুদী 
লোহিতেতি। ছে উত্তর! ত্বং লোহিতাক্ষং রকুনয়নম্, অরিষ্টম্ ইদানীমপি অনেন সহ 

যুদ্ধাভাবাৎ নিবিষ্মম্ত বৈয়ান্রং ব্যান্র্মাবৃতরথম্, নীলাং পতাকামাশ্রিত্য বিদ্কমানে রথে 
তিষ্স্তং যমনুপশ্থাসি, তশ্য কৃপস্য এতৎ অনীকাগ্রং সৈম্বমুখভাগো দৃশ্ঠতে, এতদেব অনীকাগ্রং 
মাং প্রাপয়ন্থ নয়। এতশ্য দুধন্বনঃ কৃপশ্ত সমীপে শীঘ্রান্্র শীঘ্রান্্প্রয়োগনৈপুণ্ামহ' 

দর্শয়িযামি ॥৮ ৯ 

ধ্বজ ইতি। যশ্ত ধবজে, শাতকুস্তময়ঃ স্বরণময়ঃ শুভঃ কমগুলুর্বর্ততে, এষ হি সর্বশস্ত্রভৃতাং বর, 
আচার্ধ্যঃ অন্মাকমস্ত্রশিক্ষকে। দ্রোণে বর্থতে ॥১০॥ 

সদেতি। এষ দ্রোণঃ, মম সদৈব মান্তঃ, গুরুত্বাদ্ব্াহ্মণত্বাচ্চ পৃজ্যঃ ; সর্বশস্্রতৃতামপি তু 

মানযঃ, ব্রাদ্ষণত্বাদিত্যাশয়ঃ। অতএব হে বীর! তং স্প্রসন্নমনা অদ্ধেষচিত্তঃ সন্, এনং 

পপ পপ 

অজ্ঞুন বলিলেন-_-“নীলপতাকাযুক্ত ও ব্যাস্রচর্্মাবৃত রথে যে রক্তনয়ন পুরুষটা 
সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছেন-_দেখিতেছ, ইনি কৃপাঁচার্য্য ; ইহারই এই সৈন্যের 
সম্মুখভাগ দেখা যাইতেছে £ ইহার নিকটেই আমাকে উপস্থিত কর ; আমি এই 
দৃঢ়ধনুদ্ধরকে নিজের শীঘ্রাস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখাই ॥৮--৯॥ 

বাহার ধ্বজে ন্বর্মময় সুন্দর কমগুলু রহিয়াছে, ইনিই সেই সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রে্ঠ 

দ্রোণাচার্ধ্য ॥১০॥ 

(৮) লোহিতাশ্বম- বা ব রা ম,***অরিষ্টং বৈ যং ব্যাদ্রম-ভা। (৯) কৃপশ্ৈতব্রধানীকম 
_ভা,"দৃধন্থিনঃ বা ব রামতা। (১)*শাতকৌনভ্তময়ঃ-বা বরা ম,... এফ বৈ-ভা। 
(১১) প্রথমার্ধং প্র নাস্তি, তৃতীপ্ার্ধং ভ! নান্তি।-**হুপ্রনননং মহাবীরং কুরুধৈনম্-ব! ব রা ম,*"" 
তত্রৈব চাববোহেরম্-_-্র। 
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যদদি যনে প্রথমং দ্রোণঃ শরীরে প্রহরিষ্যতি। 
. ততোহস্ত প্রহবিষ্যামি নাস্তা কোপো ভবিষ্যতি ॥১২।॥ 
অন্যাবিদুরে হি ধনুধ্বজাগ্রে যস্থ দৃশ্যতে | 
আচার্য্যন্তৈষ পুত্রো বৈ অশ্বর্থামা মহারথঃ ॥১$। 
সথা মমৈষ মান্যশ্চ সহশস্্রভৃতামপি | 

এতন্ত তং রথং ং প্রাপ্য নিবর্তেথাঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪। 
পি চি 327 ভ ৭১ উপ ৪ ও বল ও থাড এ 

ভারতকৌমুদী 

প্রনক্িণং কুরুঘ । তথাত্বে বিপদাশক্কেতি চেৎ তত্্রাহ__-অন্রৈব বা স্থিত্বা, এনম অবরোহ অবনম। 

এষ সনাতনো ধশ্মঃ। যটপাদোহ্য়ং শ্লোকঃ-॥১১1 

যদীতি। জণে যদি প্রথম মে শরীরে প্রহরিষাতি, ততভ্তদা অন্ত প্রোণস্ত শরীরে অহমপি 

প্রহবিষ্তামি । তর্দা চাশ্তট কোপো! ন তবিষ্যতি ॥১২॥ 

অন্তেতি। অস্ত আ্রোণস্ত অবিদুবে অনধিকদুরে যন্ত ধলাগ্রে ধ্দ তাতে, এধং অস্বখামা নাম 

মহারথ আচাধ্যশ্ত দ্রোণন্য পুজ: ॥১৩॥ 

সখেতি। এব মম সখা মান্শ্চ ব্রাহ্ষণত্বাৎ পৃজ্যশ্চ ; সর্বাশস্্রভৃতামপি চ মান্য, ব্রাঙ্মণও!দেবেতি 

ভাবঃ | স্বম্ এত্ত অশ্বখায়ো রখং প্রাপা পুনঃ পুননিবর্থেথা:, মহাবীরত্বেন অতিক্রমে বাধা 
সম্ভবাদি ত্যাশয়ঃ ॥১৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

ব্যাজচর্মপরিবৃতম্ /৮--১*॥ অজ্ব সমক্পে এনম্ অবমানয় অবরোহ চ অধ্যাকটো শব 

যদ্ধায় সন্ডফো তব। এনম্ অনু লক্ষ্ীকৃত্যেত্যর্থ:। এতদেব শম্ং প্রকটয়তি_-যদি মে 

ইতি। প্রথমম্ অগ্রহারান্মননং পশ্চাৎ প্রহারেশাধিরোহণং চেত্যথঃ ॥১১--১৪॥ ব্যাব- 
পিস ৭৭৯ শী ৫ সি রাশ শা পা পর রস সপ. ০৯৮ রা পিন পপ ৯ জা 

ইনি আমার পক্ষে--এমন কি সকল অন্ত্রধারীর পক্ষেই মাননীয় ; অতএব 

বীর! তুমি স্ুপ্রসন্নচিন্তে ইহাকে প্রদক্ষিণ কর ; অথবা এইখানে থাকিয়াই ইহাকে 

প্রণাম কর। কেন না, ইহাই সনাতন ধন্ম ॥১১। 
এই জ্রোণাচার্ধ্য যদি প্রথমে আদার শরীরে প্রহার করেন, তবে আমিও ইহার 

শরীরে প্রস্থার করিব। তাহা হইলে মার উহার ক্রোধ হইবে না ॥১২।॥ 

এই দ্রোপাচার্যের অনধিক দূরে ধাহার ধ্বজাগ্রে ধনু দেখ। যাইতেছে, ইনিই 
প্রোণাচাধ্যের পুত্র মহারথ অশ্বখামা ॥১৩। 

ইনি আমার সখ! ও মাননীয় ; এমন কি ইনি সকল াস্ত্রধারীরই মাননীয়। 

উত্তর! তুমি উহার রথের নিকটে যাইয়া বার বার ফিরিয়া আসিবে ॥১৪% 
জিটি নিিিকে সক পিউ এটি 

এ ০4 

(১২)**ততো| হ--ভা,... কোপে! ভবেদিতি-প্র বা বরাম। (১৩... 'ধবিজাগ্রহ্- ভা 

(১৪) সঘ্ধ| মমৈষঃ--বা বর! ম ভা,'*'মান্তস্ত-_ব। বর ম"'এতক্ত চ-ত]1। 

বিরাট-&৭ (১২) ৃ 

, পে পর ।* ০৮০ 



৪৫৮ মহ।ভারতে বিরাট- 

য এষ তুরগানীকে স্বর্ণকবচারৃতঃ | 
সেনাগ্রেণ তৃতীয়েন ব্যবহার্ষ্যেণ তিষ্ঠাতি ॥১৫। 
যস্ত নাগে। ধ্বজাগ্রেহসৌ হেমকেতনসংবৃতঃ | 
ধৃতরাষ্ট্রাতজঃ শ্রীমানেষ রাজা সুযোধনঃ ॥১৬॥ (যুগ্সকম্) 
এতস্তাভিমুখং বার! রথং পররথারুজমূ । 
প্রাপয়ন্বৈধ রাজ! হি প্রমাথী যুদ্ধুন্মানঃ ॥১৭। 
এষ দ্রোণস্ত শিষ্যাণাং শীঘ্রান্ত্রে প্রথমে মতঃ 

এতম্ত দর্শয়িষ্যামি শীস্তান্ত্র বিপুলং রণে ॥১৮| 
নাগকক্ষা তু রুচির! ধ্বজাগ্রে বস্ত তিষ্ঠতি। 
এফ বৈকৃর্তনঃ কর্ণো বিদিতঃ পুরিমেব তে 0১৯] 

"জি গিল তকে ত সিভি পসজরারিভ ওত ও ভরত ০ এজ পিজি জজ নি পপ এজ লজ ভণ্ড পন লক ৭ আকলশা পান আন্ত ৯ জ্া্ ৪ ৮ ০ পপি ল কক ১৩ ০০ পপ ও পবন ক পরশ জতভভন্পজ তব তন তলত এ এত কএ দশজন অজ কমর তত জজ আজ ৬ কব বাদ জজ ও আচ এ এ জর এ ও জন পচন জর তত জর এজ সজীব ওক 

ভারতকোমুদী 
য ইতি। তুরগানীকে অস্থসৈন্যমধ্যে, য এষ স্থবর্ণকবচাবৃতো বীরঃ, ভতীয়েন ব্যবহাধ্যেণ 

পরিচালনাযোগ্যেন উতকষ্টেনেত্য্থঃ সেনাগ্রেণ তিষ্ঠতি ; যস্ত চ ধ্বজাগ্রে, অসৌ হেমকেতনসংবৃতঃ 
্ব্ণথঠিতপতাকাৰৃত*, নাগো হস্তিমৃত্তিবিদ্ঞতে ; এ ধূতরাষ্টরাত্বজো রাজা শ্রীমান্ কাস্তিমান্ 
স্থযৌধনে। ছুধ্যোধনো বর্তীতে 1১৫--১৬। 

এতস্তেতি। হে বীর! পররথারুজং বিপক্ষরথভঙ্গকরম্ অন্মাকং রথম্, এতন্থ স্থযৌধনস্থ 

অভিমুখং প্রাপয়ন্থ । হি যন্মাদেখ রাজা, গ্রমাথী শক্রহস্তা যুদ্ধহর্মাদশ্চ ॥১৭। 
এব ইতি । এষ স্থুযোধনঃ, জোণন্ শিশ্তাণাং মধো, শীত্রান্্ে শীনরাস্ত্রক্ষেপে প্রথম! মডঃ 1 বরণে 

এতস্তাপি বিপুলং শীস্বাক্ত্রং দর্শগিস্তামি 1১৮। 
নাগেতি। যন্ত ধ্বজাগ্রে তু, রুচিরা নাগকক্ষা গজরঞুস্তিষ্ঠাতি ; এফ বৈকর্তনঃ সুর্ধ্যপুত্: 

কর্ণ:, পূর্ববমেব তে বিদিতঃ, যুদ্ধে দর্শনা্দিতি ভাব; ॥১৯। 

অশ্বারোহী সৈন্যের মধো এই যিন স্বর্ণময় কবচে। আবৃতদেহ হইয়া উৎকৃষ্ট 

ভৃতীয়ঞেণী সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন এবং ধাহার ধ্বজাগ্রে এ ন্ব্ণথচিত 
পতাকায় আবৃত হস্তিমুত্তি রহিয়াছে ; এই সুন্দর পুরুষই সেই ধৃতরাষট্রপুত্র রাজা 

ছুষ্যোধন ॥১৫---১৬॥ 1. 

বীর! বিপক্ষরথপীড়ক আমাদের এই রথখানাকে এই ছুর্য্োধনের সম্মুখে লইয়া 

যাইও । কারণ, এই রাজ! শক্রহত্ত। ও যুদ্ধদুতধর্য ॥১৭। 
এবং ইনি দ্রোপাচার্যের শিষ্তগণের মধ্যে শীআস্ত্রক্ষেপবিষয়ে প্রথম বলিয়া গণ্য : 

স্থতরা যুদ্ধে ইহাকেও আমি প্রচুর শীতান্ত্রক্ষেপনৈপুণ্য দেখাইব ॥১৮। 
(১৫) য এষ তু বথানীকে--বা। ব রা ম...*হিরণ্যকচায়তঃ--ভা। (১৬)-*ধ্বজাগ্রে বৈ 

ভা। (১৭)"**পর রণারুজঃ--ভা। (১৮)-- দ্র: শিং প্রথমে রণে-প্র । (১৪) নাগকন্স। 

স্থরুচিরা-_-ভ|। 
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এতস্ত রথমাসাছ্য রাধেয়স্থা ছুরাত্মন | 
যতে। ভবেথাঃ সংগ্রামে স্পদ্ধতে হি সদা ময়া ॥২০।॥ 

যন্তু নীলানুসারেণ পঞ্চতারেণ কেতুনা । 
হস্তাবাপী বৃহদ্ধ্না রথে তিষ্ঠতি বীর্ধ্যবান্ ॥২১॥ 
যস্ত তারার্কচিত্রোহসৌ রথে ধ্বজবরঃ স্থিতঃ | 
যস্যৈতৎ পাুরং ছত্রং বিমলং মৃদ্ধি, তিষ্ঠতি ॥২২। 
মহতো রথবংশস্ত নানাধ্বজ? সতাকিনঃ। 

বলাহকাগ্রে সৃষ্যো বা ঘ এম প্রমুখে স্থিত; ॥২৩। 

হেমচন্ত্রার্কসঙ্কাশং কবচং যন্য দৃশ্যতে | 

নি রিিিজিলি মে মন? ॥২৪॥| 

ভারতকৌমূদী . 

এতশ্কেতি। এতশ্য দুরাত্মনে। রাধেয়ন্ত কর্ণন্ রথমাসাস্ঠ যত্ত আত্মরক্ষায়াং যত্বুবান্ ভবেথা:। 
এষ হি সদৈব সংগ্রামে ময়া সহ স্পর্ধাতে ॥২*॥ 

যইতি। যগ্ত বীধ্যবান্, হস্তাবাপী অঙ্গুলিত্রশালী, বৃহন্ধন্া! বিশ।লধনুদ্ধীরং, নীলঃ অনুলারঃ 
পতাকা যত তেন, পঞ্চ তারা নক্ষত্রচিহ্ানি যত্ত্র ক্তেন চ, কেতৃনা ধ্জেন বিশিষ্টে 

রথে তিষ্ঠতি। যন্ত রথে, অসৌ, তারাভিরর্কেণ চ তন্রচ্চিহ্ছেনেত্যর্থঃ চিত্রে বিস্ময়করঃ, 

ধ্বজবরঃ স্থিত: ; যন্ত মুদ্ধি, এতৎ পাওুরং শ্বেতং বিমলঞ্চ ছত্রং তিষ্ঠতি | য এব, নানাধবজ- 

পতাকিনঃ নানাবিধধবজপতাকাশালিন:, মহতো! বিশালশ্য, রথবংশন্ত রথিসৈম্তসমূহস্ব, প্রমুখ 
সম্মখে, বলাহকাগ্রে মেঘসম্মখে, হ্ুর্যো বা ৃধ্য ইব স্টিতঃ। “বংশো বেণো কুলে বর্গে 

পট্ন্তাবয়বেছপি চ৮ “বা স্যান্িকল্পোপময়োরেবার্ধে চ সমুচ্চয়ে” ইতি চ বিশ্ব: । যস্ঠচ হেয়! 
পপ পপ পাশপাশি পি শা শপ পাপা ক জা ক পালা কি পাপ পা পপ এ 

ধাহার ধ্বজাগ্রে সুন্দর হস্তিবন্ধনরজ্ভ রহিয়াছে, ইনি সূর্যনম্দন কর্ণ । হার 

পরিচয় তুমি পূর্বেই পাইয়া ॥১৯॥ 

তুমি এই ছুরাত্মা কর্ণের রথের নিকটে যাইয়া আত্মরক্ষায় যত্ববান্ হই। কারণ, 

ইনি সর্বদাই যুদ্ধে আমার সহিত স্পদ্ধা করিয়া থাকেন 1২০॥ 
যে রথে নীলবর্ণ পতাকা ও পঞ্চ-তারাচিহুনুক্ত ধ্বঙ্জ রহিয়াছে, এ রথে যে 

বলবান্ পুরুষ অন্গুলিত্র ও বিশাল ধন্ত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, 

ধাহার রথে এ তারা ও ব্ধ্যচিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজ রহিয়াছে ; বাহার মন্তকের 
উপরে এই শ্বেতবর্ণ নির্দল ছত্র শোভা পাইতেছে : নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাশালী 

বিশাল রথিসৈম্তের সম্মুখে- মেঘের সম্মুখে সুধ্যের ম্যায় এই যিনি অবস্থান 

(২১)**কেতুন! প্রবিলক্ষ্যতে _-ভা1। (২২) যস্য বালাকবিস্বোহসৌ--ভ1 | (২৩). ধ্বজবংশক্চ 

'**বলাহকেযু-**প্রথমে স্থিত:্-ভা। 

শপ পপ পপ ১ 



৪৫২ মহাভারতে 

এষ শান্তনবে! ভীল্মঃ সর্বে্ষাং নঃ পিতামহঃ | 

রাজশ্রিয়াববন্ধস্তদুর্য্যোধনবশানুগঃ ॥২৫॥ (কুলকম্) 

পশ্চাদেষ প্রযাতব্যো ন মে বিস্বকরো! ভবে । 

এতেন যুধ্যমানশ্। যত্তঃ সংযচ্ছ মে হয়ান্ ॥২৬। 

 ততোহভ্যবহৃদব্যগ্রো। বৈরাটিঃ সব্যসাচিনম্। 

যত্রাতিষ্ঠৎ কৃপোবাজন্! যোতস্যমানো। ধনঞজয়ম্ ॥২৭॥ 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহ্িতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বরণি 
 গোহরণে উত্তরগোগ্রহে ধ্বজবর্ণনং নাম পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ 0০] ক টি ০ 8 

্বর্ণঘটিততয়া চন্দরার্কসঙ্কাশং চন্দ্রকুধ্যতুল্যোজ্জলং কবচং দৃশ্ততে । জাতরূপং ম্বর্ণময়ং শিরক্্ীণং যন্ 
স তাদূশো যশ্চ, যে মনঃ) ত্রাসয়ঙ্গিব বর্ডতে | এবঃ, সর্ষবেষাং ন:ঃ অল্মাকং পিতামহঃ, শাস্তনবঃ 

শান্তন্পুত্রঃ রাজশ্রিয়া অববদ্ধঃ চিরকৌমারাবলম্বনা্ছিরহিতঃ, ছুর্ধ্যোধনবশান্ুগশ্চ ভীন্মো 
রূর্তঁতে ॥২১---২৫। 

পশ্চাদিতি | এষ ভীম্মঃ পশ্চাৎ প্রয়াতব্যঃ | যেন হি এষ মেবিল্পকরে! ন ভবে্খে। এতেন 

সহ যুধ্যমানশ্ মে হয়ান্ অশ্থান্, যতো যত্ববানেব লন্, সংযচ্ছ সঞ্চালয় ॥২৬। 

তত ইতি। হে রাজন! জনমেজয় ! ততো! বৈরাটিরুত্তরঃ, অব্যগ্রঃ অবিহ্যলঃ সঙ্েব, 

যত্র ধনঞ্জয়ং যোতম্তমান: কুপঃ অতিষ্ঠ, তত্র সব্যসাচিনমজ্জুনম্, অত্যবহদনয়ৎ ॥২ ৭॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদাসিঙ্ধা স্তবাগীশভট্টীচার্ধ্যবিরচিতায়াং 

মহা'ভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদী সমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে পঞ্চাশত্তমোহুধ্যায়ঃ ॥০ 

ভারতভাবদীপঃ 

হাধ্যেণ ব্যবহারযোগ্যেন অশ্রান্তেনেত্যর্থঃ ॥১৫--১৮৪॥ নাগকক্ষা। হস্তযক্ষিতপতাকাঞ্চলঃ ; হস্তি- 

শৃহ্খলেত্যন্তে ॥১৯-_-২০॥ নীলাম্সারেণ নীলপতাকাবতা তারা: ইবিগুলানি হস্তাবাপো হস্তজ্াণং 

তহান্।২১--২২॥ হ্ুধ্যে! বা সুধ্য ইব ॥২৩--২৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে পঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫০। 

করিতেছেন; ধাহার ব্বর্ণময় কবচটা চন্্র ও স্্য্ের ন্যায় উজ্জ্রঙ্প দেখ! যাইতেছে এবং 

যিনি ব্বর্ণময় শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) ধারণ করতঃ আমার মনে যেন তয় জল্মাইতেছেন ; 

ইনি আমাদের সকলের পিতামহ, চিরকুমার বলিয়া রাজলক্ীবিহীন ও ছুর্য্যোধনের 
বশবর্তী শাস্তমুনন্দন ভীজ্ম ॥২১---২৫॥ 

উত্তর! তুমি ইহার নিকট পরে যাইবে । কেন না, ইনি আমার বিদ্বুকারী 
হইবেন না। আর আমি ইহার সহিত যখন যুদ্ধ করিব, তখন তুমি আমার 
অশ্বগুলিকে যত্বসহকারে সঞ্চালন করিও” ॥২৬॥ _._ 

(২৫)**রাজশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ হুযোধনবশান্ছগঃ--বা বরা ম। (২৬):*'যত্রতো যচ্ছ মে হয়ান্_ 

প্র। * “*পচতুপঞফাশতমোহ্ধ্যায়ঠ-- প্র, “**পঞ্চপঞ্চাশত্বমোহ্ধ্যাক়১-ব| বরা ম। 



একপধ্াশতমোহধ্যায়ঃ। 
-_8%8 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তান্নীকান্যদৃশ্ঠন্ত কুরূণামুগ্রধনিনামূ । 
সংসর্পত্তো যথা মেঘা ঘন্মমান্তে মন্দমারুতাঃ ॥১॥ 
অভ্যাসে বাজিনস্তস্থঃ সমারূঢাঃ প্রহারিভিঃ | 
ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গান্তোমরাহুশেনোদি তাঃ। 

ম্থামাত্রৈঃ সমারূঢ়া বিচিত্রকবচোজ্জ্বলাঃ ॥২॥ 
ততঃ শত্রুঃ স্লরগণৈঃ সমারুহা ভদর্শনম্ | 

সহোপায়াদা রাজন্ ! বিশ্বাশ্থিমরুহাং গণৈঃ ॥$। 
৪ এগ জর ও পে এড (বান এ 0 এ ৬ রর ৮ কচ ও) বদ খরচ তা গা ক বীনারিধগার ক লাউছিজ 

ভারতকৌমুদী 
তানীতি। উগ্রধস্থিনাং কুরূণাং তানি অনীকানি সৈন্তানি, ঘশ্মাস্তে গ্রীশ্মকালাবসানে, 

সনাস্নাকভা অল্লবানুসঞ্চালিতা:, সংসর্পস্তশ্চলস্তে। মেঘ! যথা, তথ। অনুশ্স্ত ॥১| 

অন্ত্যাস ইতি। প্রারিভির্ধোদ্ধভি; সমারূঢা বাঁজিনো ঘোটকা:, মহামাব্রৈর্ঘস্তিপকৈ: 
সমারূচা:, ততরেব ভোমবাক্কুশাভ্যাং নোদিতা: সঞ্চালিতাঃ, বিচিত্রৈঃ কবটৈরুজছলা:) ভীম্কবূপ। 

মাতঙ্গা হস্তিনশ্চ, অভ্যাসে সমীপে তঙ্গুঃ | যট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ (২ 

রাঁজ। জনমেজয় ! তাহার পর অজ্জনের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া কপাচাধ্য 

যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, বিরাটনন্দন উদ্ভর সুস্থভাবে থাকিয়া সেইখানেই 

অর্ছনকে লইয়! চলিলেন ॥২৭॥ 
22, 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ গ্রীপ্মাবসানে মন্দমারুতসঞ্চালিত বিচর্ণশীল মেঘ যেমন 
দেখা যায়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ধনুদ্ধর কৌরবগণের সেই সৈন্যগণকে দেখা যাইতে 

লাগিল ॥১॥ 

যোন্কগণসমারূঢ অশ্থগণ এবং হস্তিপকসমারূঢ, তোমরাস্কুশচালিত ও বিচিত্রক বচ- 
শোভিত ভয়ঙ্কর মৃত্তি হস্তিগণ তখন নিকটে অবস্থান করিতেছিল ॥২॥ 

পাতি সি 

(১) সংসপস্কে যথ! মেঘ রা ম। (২) সমারঢাঃ গ্রহারিণঃ--ব। ম,.""ভীমাশ্চ মতত- 

মাতঙ্গাঃ--ভা,."' তোমরাক্কৃশচোদিতাঃ--প্র, তৃতীয়ার্ধ, তা নান্তি। (৩) প্রথমান্ধাৎ পরম্ 

'নর্ধান্ দেবান্ সমারোপ্য বৈদূর্যাফলকাঞ্রিতখ! ইত্যর্ঘমধিকং_প্র। 



৪৫৪ মহাভারতে বিরাট- 

তদ্দেবষক্ষগন্ধর্্বমহোরগসমাকুলম্ । ্ 

শুশুভেহভ্রবিনিমুক্তং গ্রহৈরিব নভন্তলম্ ॥৪॥ 
তচ্চ ঘোরং মহদ্যুদ্ধং ভীগ্লার্ভুনসমাগমে | 

দ্রষ্ট মভ্যাগতা! দেবা বিমানৈঃ স্বৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥৫॥ 
শতং শতসহ্রাণাং ত্র স্থুণা হিরগ্য়ী | 

মণিরত্রময়ী চান্া প্রালাদং তদধারয় ॥৬॥ 
৪৪৬৪৪ ৪০৮০৮ড০৪জ৬ ডক বস জপ গজ ক চপ ৮ লস ললগলজত এপস পপ৯ সস ০৪ এজজপত৪৬িসিজ উজ ১৩৩৬৬ ৯লতত৬তিজ তি পতিড তত জকিত জিত ত জততি জজ এজ উজ গজজীসপপি সি ৪200 ₹ ড জড১৮ 082৩7 ড ৬৪5 ভা হত 6 রর ৪ ৪ জড় ক রাও, 

তত ইতি। হে রাজন! ততঃ শক্র ইন্দ্র, স্থার্শনং শোভনং বিমানং সমারুহ, বিশ্বাঙ্থি- 

মরুতাং ত্দাখ্যানাং দেবানা" গণৈঃ অন্তৈঃ সথরগণৈশ্চ সহ তদ। উপায়াৎ ॥৩॥ 

তদ্দিতি | দেবযক্ষগন্ধর্বমহোরগৈঃ সমাকুলং ব্যাপ্তং তন্্ভন্তলমাকাশম্, অভ্রবিনিমুক্তং মেঘমুং 

নভন্তলং গ্রহৈনিব, তৈর্দেবাদিভিঃ শুশুভে 1৪॥ 

তদিতি। দেবা ভীম্মার্ছুনয়োঃ সমাগমে যুদ্ধায় সম্মেলনে সতি, তদ্ঘোরং মহচচ যুদ্ধং ভু শ্বৈঃ 

শ্বৈবিমানৈঃ পৃথক্ পৃথক অভ্যাগতাঃ ॥৫। 
শতমিতি। যত্র বিমানে, শতসহম্রাণাং লক্ষাণাং শতং কোটিপরিমিতা, হিরণায়ী স্বর্ণ 

ভারতভাবদীপঃ 
তানীতি। ঘশ্বাস্তে প্রাবুটুকালে ॥১--২॥ সমারুহ্া বিমানমিতি শেষঃ| স্থদর্শনং 

শল্রসমাগমম্ উপায়াৎ। “সধর্শনো হরেশ্ন্রে হীপে শক্রসমীগমে” ইতি মেদ্দিনী | স্থদর্শনং 

পানমিত্যন্তে ॥৩॥ ত্তৎ মগ্ডলং স ভূমিসাগঃ গ্রহাণাং মগ্ডুলমিব বৃতং স্তশ্তভে )৪--৫॥ শত- 

সহল্রাণাং শতং লক্ষশতং কাটিসখযাঃ স্থণাঃ এক] হিরণ্ময়ী স্থণা চ যদধারয়ৎ ॥৬-_৭॥ 

রাজা! তাহার পর ইল্্ সুন্দর বিমানে আরোহণ করিয়া বিশ্ব, অশ্থি ও 

মরুদ্গণের সহিত এবং অন্তান্থ দেবগণের সহিত সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য তখন 

আগমন করিলেন ॥৩। 

সুতরাং মেঘমুক্ত আকাশ যেমন গ্রহগণদ্ধারা শোভা পায়, সেইরূপ তত্রত্য 
আকাশ-_ দ্বেব, যক্ষ, গন্ধবর্ব ও মহোরগগণদ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥৪॥ 

দেবগণ ভীম্ম ও অজ্ঞুনের সেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ দেখিবার জন্ত আপন আপন 
বিমান আরোহণ করিয়া পুথক্ পৃথকভাবে আগমন করিলেন ॥৫॥ 

যে বিমানে কোটিসংখ্যক ন্বণস্তস্ত এবং মণি ও বত্বের অপর স্তস্তভ সকল 

জজ হ্যনিয্্ আলাম লওলকব হ হরিক নজজ্ছ্ব 
প্র। ইতঃ পরম্ “অস্ত্রাণাঞ্চ বলং তেষাং মাহুষেষু প্রযুগ্ততাম' ইত্যর্ধমধিকং-প্র বা বরা ম। 
(€) তচ্চ ভীমম্...কপার্ধুন..ক্ববিমানৈঃ__রা ম, তচ্চ ঘোরম্...কৃপার্ছন'""ম্ববিমানৈ বা। 
(৯)-"'তত্র স্থণা হিরপায়ীঃ | মণিরত্বমস্ীশ্চান্তাঃ প্রাসাদমুপবারয়ন্-_প্র,**“যদধারয়ৎ-বা»”" তর 
সণ! হিরপায়াঃ ৷ মণিরত্বময়াশ্চান্তাঃ প্রাসাদং তমধারয়ন্£-তা। 
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তত্র:কামগমং$দিব্যং সর্ববরত্ববিভৃষিতম্। 

বিমানং দেবরাজন্য শুশুভে থেচরং তদ| ॥৭॥ (যুগ্নকম্) 

তত্র দেবাস্্রয়ক্মিংশত্তিষ্স্তি সহবাসবাঃ | 
গন্ধর্ববা রাক্ষসাঃ সর্পাঃ পিতরশ্চ মহর্ধয়ঃ ॥৮॥ 

তথা রাজা বন্ুমন। বলক্ষঃ স্প্রতদদিনহ | 

অফ্টকশ্চ শিবিশ্চৈব যষাতির্নহুষো। গয়ঃ ॥৯॥ 

মনুঃ ক্ষুপো রঘুর্ভানুঃ কশান্বঃ সগরঃ শলঃ | 

বিমানে দেবরাজস্ত সমদৃশ্যান্ত হপ্রভাঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্। 

অগ্নেরীশম্ সোমস্া বরুণস্য প্রজাপতেঃ | 
তথ! ধাতৃবিধাতৃশ্চ কুবেরল্তা যমস্য চ ॥১১।॥ 

পচ উজ ও ৯ ৪ রক ৮ ৬৪৯১ ক । লা $ জু ্ ৬৪১ জি জগ ০৩ *৮৮০৫৪৩৬ ক ৬৭৪৯ নও ৮ করব দিত প ০৮৬ ৬ ৭৮ কত ও ক হা করা তান অং ক খে উহ সারি, ৯ ৬ 

ভারতকৌমুদী 
ময়ী, শ্মৃণ? স্ত্তঃ, মণিরন্তবময়ী চান স্থুণা, প্রাসাদং 'প্রাসাদত্ভুলাম, তৎ উপরিচ্ছাদনম্ অধারয়ৎ। তচ্চ 
কামগমং দ্িব্যং সর্ধবরতুবিভূষিতং খেচরমাকাশচরং দেববাঁজন্স বিমানং সদ] শুশুতে ।৬--৭। 

ভত্রেতি। ভঙ্ঘ বি্ানে, বাসবেন ইলেণ সতেক্ঠি সবালবাঃ, অক্টো বসব: একাদশ রুত্রাঃ 

স্বাদশ খআনিন্তাঃ ঘবাবশ্থিনীকুমারে। চেতি ভ্রয়স্থিংশদে বা, গন্ধর্ধবা:, বাক্ষসা:, সর্পাঃ। পিকতঘ:, মহর্ষয়শ্চ 

স্তি্টস্ি প্র |৮। 

থেতি । রাজেতি সর্বজ সম্থধাতে | স্ুপ্রন্তাঃ পুখাযাতিরেকান্তেজন্িন?) এস্ডে নাজান; 

দেবরাজন্ত বিমানে সমদৃষ্ঠত্ত, তত্রত্: সর্ব্বিবিতি শেষ: 0৯১০ 

শসার প্র পাা্প্প খপবপ ১০০১০ ৯“ রা 

প্রাসাদতুল্য উপরের আবরণ ধারণ করিতেছিল, সেই কামগামী, আকাশচারী, 

স্বর্গীয় ও সর্ধ্বরত্ববিভূষিত দেবরাজের বিমান তখন শোভা পাইতে লাগিল ॥৬-_-৭॥ 
সেই বিমানে ইন্দ্রের সহিত তেত্রিশ জন দেবতা এবং গন্ধবর্বগণ, রাক্ষলগণ, 

নাগগণ, পিতৃগণ ও মহষিগ্রণ অবস্থান করিতেছিলেন ॥৮॥ 

এবং বস্ুমনা, বলক্ষ, নুপ্রতর্দিন, আষ্টক, শিবি, বযাতি, নহুষ, গয়, মন্ু, ক্ষুপ, রখ, 
ভানু, কৃপাস্ব, সগর ও শল-_এই সকল তেজন্বী রাজাকে দেবরাজের সেই বিমানে 
দেখ! যাইতে লাগিল ॥৯--১০॥ 

(৭) যত্তু, কামগমম্.**খেচরং শুতম্-_ প্র, ততঃ কামগমম্ন রা ম তত, কামগমম্_ভা।। 
(৮)-*"পিতরশ্চ মহ্ধিভিঃপ্র বা ব রা ম। (৯) বলাক্ষ£-বা ব রা ম,াবিলিকি ভা । 

(১৯) মনু: পুরুং..*সগযে। নলঃ--বা। ৰ বু] ম১*"সগ্ঃ শিল:-ভা।। 



৪৫৬ মহাভারতে বিরাট- 

অলম্ভুষো গ্রসেনশ্চ গন্ধর্ববহ্য চ তুম্ুরোঃ | 
যথাভাগং যথোদ্দেশং বিমানানি চকাশিরে ॥১২॥ (যুখ্মকম্) 
সবিদেবনিকায়াশ্চ দিদ্ধাশ্চ পরমর্ধয়ঃ | 
অঙ্জনন্ত কুরূণাঞ্চ দ্রেট, যুদ্ধমুপাগতাঃ ॥১৩। 
দিব্যানাং তত্র মাল্যানাং গন্ধঃ পুণ্যশ্চ সর্ববশঃ | 

 প্রসসার বসন্তাগ্রে বনানামিব পুষ্পিণাম্ ॥১৪॥ 
রক্তারক্তানি দেবানাং সমদৃশ্থান্ত তিষ্ঠতাম্। 
আতগপত্রাণি বাসাংসি অ্জশ্চ ব্যজনানি চ ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 
অগ্নেরিতি। অগ্নে:, ঈশম্য ঈশানন্ত, সোমন্ত চন্্রশ্, বরুণন্থ, প্রজাপতে:, তথ ধাতুঃ, বিধাতু:, 

কুবেরস্ত, যমশ্। চ, গস্ধরবশ্ত, অলম্ুযেণ যুক্ত উগ্রসেনস্তম্ত, মধ্যপদলোপী সমাসঃ, তুগ্থুরোশ্চ, 

বিমানানি, য্থাতাগং বামভাগক্রমেণ, যথোঙ্গেশমুক্তক্রমেণ চ চকাশিরে শুশুতিরে ।১১--১২। 

সর্ব্বেতি । সর্বেষামুক্তেতবেষাং দ্েবানাং নিকায়াঃ সমৃহাঃ, সিদ্ধ! দেবযোনিবিশেষাশ্চ, পরমর্ধয়ো 

মরীচ্যাদয়স্চ, অঞ্ছুনন্ত কুরণাঞ্চ যুদ্ধং জ্টুমুপাগতা: ॥১৩। 
দিব্যানামিতি । তজ দিব্যানাং হ্বর্গায়াণাং মাল্যানাম্, বসস্তাগ্রে বসস্তকালপ্রথমে, পুম্পিণাং 

পুষ্পৰন্ভাং ৰনানামিব, পুণেযো গন্ধ:, সর্ববশঃ সর্বান্থ দ্বিগ্ষু গ্রসসার ॥১৪। 

রক্তেতি । বিমানেষু তিষ্টগাং দেঁবানাম্, রক্তারক্তানি লোহিতকঞ্চজানি আত্তপত্রাণি ছত্রাণি, 

বাসাংসি, আজে! মাল্যানি, ব্জনানি চ সমদৃশ্যন্ত 1১৫1 
পপ পিপিপি পাস কি পপ সত আপ শসসল 

অগ্নি, ঈশান, চন্দ্র, বরুণ, প্রজাপতি, ধাঁতা, বিধাতা, কুবের ও যম-- এই সকল 
জ্লেবতার এবং অলম্বুষ, উগ্রসেন ও তুমুরু-_এই তিন জন গন্ধবের্ধর বিমানগুলি 
উত্তত্রমে ও বামভাগক্রমে শোভ। পাইতে লাগিল ॥১১-_ ১২ 

অপর সকল দেবগণ, সিদ্ধগণ ও দেবধিগণ অঞ্ঞুন ও কৌরবগণের যুদ্ধ দেখিবার 

জন্য আগমন করিলেন ॥:৩। 

বসস্তকালের প্রথমে পুষ্পশালী বনসমূহের গন্ধের ন্যায় তখন স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য- 

সমূহের পবিত্র গন্ধ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়িল ॥১৪) 
এবং বিমানস্থিত দেবগণের রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ছত্তর, বস্ত্র, মাল্য ও ব্জন সকল 

দেখা যাইতে লাগিল ॥১৫। 

(১২)  অলম্বৃযোগ্রসেনানাম্--প্রী বাব রা ম। (১৩)-**সিদ্ধগন্ধ্ককিন্নরাঃ প্র । (১৪) 

বনানাষিব পৃশ্যভাম্_ প্রঃ'**বনানামিব ভাবত |--বা বরা ম। 
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উপাশাম্যদ্রজো ভৌমং সর্ধবং ব্যাপ্তং মরীচিভিঃ | 
দিব্যগন্ধানুপাদায় বায়ুধোধানসেবত ॥১৬। 
প্রভাসিতমিবাকাশং চিত্রবূপমলঙ্কতম। 
সম্পতস্তিঃ স্থিতৈশ্চাপি নানারত্বাবভাসিতৈঃ ॥১৭। 
বিমানৈবিবিধৈশ্চিত্রৈরুপনীতৈঃ স্বরোত্তমৈঃ | 
বজভূচ্ছুণ্ডতে তত্র বিমানন্থৈঃ স্বরৈরৃতিঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম) 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি 
পৌোহরণে উত্তরগৌ গ্রহে বিমানদর্শনং নাম একপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) % 

*৬ক৮৯৭৯ 5৪ 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি । ভৌমং রজে। ধূলিঃ, উপাশাম্যৎ ্ববর্তত, দেবদর্শনেন সর্বে্ধাং গতিনিবৃত্তেরিতি 

ভাব, মরীচিভিঃ দেবানাং তদ্বিমানানাঞ্থ কিরণৈঃ) সর্ব শ্থানং ব্যাধম্। বায়ুস্চ দিবাগন্ধাছপাদায় 
যোধান্ যোদ্ধ,ন্ অসেবত ॥১৬। 

প্রেতি। সম্পতত্তিনূ্তনমাগচ্ছন্তিঃ স্থিটতশ্চাপি, নানাবত্বাবভসিতৈঃ, বিবিধৈঃ 
চিউ্রৈরাশ্চধোঃ, হরোত্বমৈরুপনীতৈবিমানৈ:, আকাশম, প্রভাসিতমিব, অলক্পতমিব, চিত্র 
রূপমিব চ জাতমিতি শেষঃ। তত্র আকাশে, বিমানস্থৈ: বৈরুত: বজতৃদিজঃ 
শুসশুতে 1১৭--১৬৮। 

ইন্ডি মহামহোপাধ্যায়-ভারত্তীচার্ধা-মহা কবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদালসিদ্ধাপ্তবাগীশভ্টাচার্ধযবির চিনতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকো মুদদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণে 
একপঞ্াশগুমোছধ্যায়ঃ ॥*॥ 

ভারতত্ভাবদীপ; 

্রস্তিংশৎ___অষ্টৌ বলব একাদশ রুদ্রা ছা্নশাদিত্যাঃ গ্রজাপতিশ্চ ববট্কারশ্চেতি ব্রাঙ্মণম্ ॥৮-- ১১৪ 
অলম্থযোগ্রসেনানাং ততপ্রতৃতী নাং গন্ধরর্বাণাম্ (১২--১৮% 

ইতি শ্ীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলক্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশরমোহ্ধ্যায়ঃ 1৫১৪ 

ফলের বু নিয়তি নাহল, দেখেন ও ভাহানের ভিমনির কির সদ 
স্থান ব্যাপ্ত হইল এবং বায়ু দিব্য সৌরভ লইয়া! যোন্কগণের সেবা করিতে 
লাগিল ॥১৬। 

দেবগণের আনীত, নানাবিধ রত্ববে টুন্তালিত, নানাবিধ গ বিচিআ বিমান 
সকল পূর্ববেও আসিয়াছিল, পরেও আসিতে লাগিল; সেই বিমানগুলির 
কিরে আকাশ যেন আলোকিত, অঙলগ্কত ও বিচিত্রয়াপ হইল এষং সেই 

(১৯)-দিব্যান্ গন্ধান্-*:যোধান্ নিষেবতে-তা। (১৮)*-বিযানস্থ-_প্র। ইত; পররম্ 
“বিব্শ্নালাং মহাতেজা: পল্লোৎ্পলমাধুতাম্। বিপ্রেক্ষমাণে! বলতিক্নাস্বপ্যৎ হথমহাহবম্ ॥ 
তদানীযপি সথমহাহ্যাদর্শনাদধিকোহয়ং শ্সোকঃ_ প্র বাবরাম। ৬“ পঞ্চপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ 
প্র, “""হটপঞাশতমোহধ্যায়--বা বরা ম। | 

বিরাষ্ট-৫৮ (১২) ৮ 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
দৃষ্ট। ব্যুঢাগ্যনীকানি কুরূণাং কুরচনন্দন !| 
তত্র বৈরাটিমামন্ত্র্য পাণগ্ুবোহথাব্র বীদিদমূ ॥১। 

জাম্বনদময়ী বেদী ধ্বজে যস্য প্রকাশতে। 
তশ্যা দক্ষিণতো। ঘাতি কুপ্? শারদ্বতো যতঃ ॥২। 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ধনগ্ীয়বচঃ শ্রুতা৷ বৈরাটিস্তরিতস্তদা | 
হয়ান্ রজতপঙ্কাশান্ হেমভাগ্ানচোদয়শ ॥৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
তি হে কুরুনন্দন ! জনমেজয় ! অথ পাঁগুবোহজ্ছুনঃ, তত্র কুরূণামনীকানি সৈন্তানি, 

বাঢ়ানি বুহভাবেন সঙন্গিবেশিতানি দুই?, বৈরাটিমামন্ত্য ইদমব্রবীৎ ॥১৪ 
জাঙ্বনদেতি। যন্ট ধবজে, জাগ্ব,নদময়ী স্বর্ণময়ী বেদী প্রকাঁশতে, তশ্ত বীরশ্ত দক্ষিণস্তন্্ 

যাহি, যতো যত্র শারদ্বতঃ শর্ত: পুত্র: কুপো বর্ততে ॥২॥ 

ধনেতি। বৈরাটিরুত্তরঃ, ধনঞয়বচ: শ্রুহা ত্দা স্বরিত: সন্, রজন্তসক্ষাশান্ রৌপাতুল্যান্ 
শুভ্রবর্ণান্, হেমভাগন্ স্বর্ণময়ভূষণান্, হয়ান্ অশ্বান্, অচোদয়ং প্রৈরয়। “ভাণ্ডং পাত্রে 

বণিওযূলধনে ভূযাশ্বডুষয়ো:* ইতি মেদিনী ॥৩1 
পপি শীল 

আকাশে বিমানস্থিত দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবরাজ শোতা পাইতে 
লাগিলেন ॥১৭-_-১৮। 

৯৫ 
বৈশম্পায়ন বলিলেন-___কুরুনন্দন জনমেজয় ! তাহার পর অর্জুন কৌরবগণের 

সৈম্তগণকে বুহভাবে সন্নিবেশিত দেখিয়া! তখন উত্তরকে সম্বোধন করিয়া এই কথা 
বলিলেন-_॥১॥ | 

“উত্তর! বাহার ধ্বজে ন্বর্ণময়ী বেদী প্রকাশ পাইতেছে, কাহার দক্ষিণ দিক্ 
দিয়া-_যেখানে শরছ্বানের পুত্র কৃপ রহিয়াছেন, সেইখানে যাও” ॥২। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-তখন উত্তর অর্জুনের কথা শুনিয়া রৌপ্যের স্তায় শুভ্রবর্ণ 

এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত অস্বগুলিকে সত্বর চালাইয়া দিলেন ॥৩। 

(১)-*"কুরুনন্দনঃ-_বা ব ম ভা,.*পার্থো বচনমব্রবীৎ--বা ব রা ম,."" বৈরাটিমাভান্ক-_ভা 

(২)***যন্ত প্রদৃষ্তে-_বা বরাম। (€৩)**হেমদণ্ডেন চোদন্মৎস্প্র। 
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আন্বুপুর্বব্যা তু তৎ সর্ববমাস্থায় জবমুত্তমমূ। 

প্রাহণোচ্ছন্দ্রসঙ্কাশান্ কু'পতানিব তান্ হয়ান্ ॥৪॥ 

স গত্বা কুরুসেনায়াঃ সমীপং হয়কোবিদঃ | 

পুনরাবর্তয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহলঃ ॥৫॥ 

প্রদক্ষিণমুপারুত্য মগ্ুডলং সব্যমেব চ। 

কুরূন্ সন্মোহয়ামাস মাশুস্তো যানেন তত্ববিশ ॥৬। 

কৃপস্থ রথমাস্থায় বৈরাটিরকুতোভয়ঃ | 
প্রদক্ষিণমুপাব্ত্য তস্থৌ তস্থাগ্রুতো বলী ॥৭॥ 
ততোহঙ্জ্ুনঃ শঙ্খবরং দেবদত্তং মহারবম্ । 

প্রদধ্যো বলমাস্থায় নাম বিশ্রাব্য চাত্মনঃ ॥৮॥ 
খা জর ৭৮ এ বেঞ্চ আটে আচ হা ও হজ, পি, ক ও হত জর ও ও বারও ডে জে বড, ও + ডি কেও গড ওত কন ও ক খা এ বা ১৩ কও ৪ দিও রক জে ড বক ও হও ৭ ৩১৮১ জা ৪.8 ওক 

ভারতকৌমুদী 

আন্বিতি। আম্থপূর্ববা পূর্ববক্রমেণ, উত্তমং তৎসর্বং জবং বেগম, আস্থায় অবলদ্ধয, চজ্জসঙ্কাশান্ 

শুত্রান্ কৃপিতানিব চ তান্ হয়ান্ অঙ্থ।ন্ প্রাহিণোত ৪8 

সইতি। হয়কোবিদঃ অশ্বচালনার্দিনিপুণঃ স উত্তরঃ) কুরুসেনায়াঃ সমীপং গন্ধা॥ বাতরংহসো 

বাযুবেগান্ তান্ হয়ান্ পুনরাবর্য়ামাস ॥৫। 

প্রেতি। তত্ববিৎ অশ্বতত্বজ:, মাতস্বো। মতশ্তপুজ উত্তরঃ, প্রদক্ষিপং দক্ষিপক্রমেণ সবাং 

বাষমেব চ বামক্রমেণ চ, মগ্ডলমূপাবৃত্য বিধায়ঃ যানেন রথগমনেন, কুরূন্ সম্মোহয়ামাস জআঙ্মানো 

নৈপুণাপ্রদর্শনাছিশ্মিতান্ চকার 1৬। 

কুপশ্যেতি । ব্লী অকুতোভয়শ্চ বৈরাটিরুত্তর:, কুপশ্থ রথম্, আস্থায় লক্গ্মীকৃত্য, প্রদক্ষিণ 

মুপাবৃত্য পরি্রমা, তশ্ত রুপন্ত অগ্রতন্তন্থৌ ॥৭। 
সণ তর পাপা ও. পি ২০ 

তিনি পূর্রবক্রমে সেই সর্বপ্রকার গুরুতর বেগ অবলম্বন করিয়া, চঙ্দের স্যায় 

শুভ্রবর্ণ এবং কদ্ধের ন্যায় ক্রুতগামী সেই অশ্বগুলিকে চালাইয়া দিলেন ॥8॥ 

অশ্বতত্বজ্ঞ উত্তর কৌরবসৈম্তের নিকটে যাইয়া আবার সেই বায়ুর তুল্য বেগবান্ 

অশ্বগুলিকে ফিরাইয়া আনিলেন ॥৫॥ 

তা'র পর, অশ্বতত্বজ্ঞ উত্তর দক্ষিণাবর্তে ও বামাবর্ডে মণ্ডল করিয়া গমন দ্বার! 

কৌরবগণকে বিশ্ময়াপন্ন করিলেন ॥৬। 

এই ভাবে বলবান্ ও নির্ভয়চিত্ত উত্তর কৃপাচার্ধ্যের রথ লক্ষ্য করিয়া প্রদক্ষিপক্রেমে 

যাইয়। তাহার সম্মুখে অবস্থান করিলেন 8৭ 

(£) আন্পূ্বর্যাত, _ বা ব রা ম,”-রথমূত্রমম্_-প্র, আন্বপূর্ববা হদন্ পরতো । (4) 

সংঘাত্বা- প্র। (৬)..মতস্যো যানেন-না ব রাম তা। (৮) রথমান্থায়-প্র। 



৪৬০ মহাভারতে বিরাট- 

তশ্ত শব্দো মহানাসীদ্ধ্য়মানন্ত জিফুন। | 

তথা বীর্য্যবতা সংখ্যে পর্ববতত্তেব দীর্য্যতঃ ॥৯॥ 
পুজয়াঞ্চক্রিরে শঙ্খং কুরবন্তে সসৈনিকাঠ। 
অর্জনেন তথা খযাতঃ শতধা যন্ন দীর্ধ্যতে ॥৯০। 
দিবমাবৃত্য শব্দস্ত নিবৃত্তঃ শু শ্রুচবে পুনঃ | 
স্যফ্টো! মঘবত! বজুঃ প্রপতন্লিব পর্বতে ॥১১॥ 
এতস্থিল্স্তরে বীরো রণদর্পসমগ্িতঃ 
অমৃয্যমাণস্তং শব্দং কৃপঃ শারদ্বতন্তদা ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ অঞ্ছুনঃ বলমাস্থায় আগ্তিতা, আত্মনো নাম বিশ্রাব্য চ, দেবদত্তং না 

মহারবং শঙ্খবরম্, প্রদখ্ৌ মুখবাধুনা পূরয়ামাস ॥৮। 
তন্তেতি | বীর্ধযবতা জিষ্ুন! অঞ্ছনেন, তথা খায়মানশ্ত মুখবাযুন। পূর্ধমাণশ্য তশ্য শঙ্ন্, 

দীর্ধ্যতো দী্যমাণস্য পর্বাতশ্যেব, সংখ্যে যুদ্ধে মহান্ শব্দ আসীৎ ॥৯॥ 

পূজেতি। সৈনিকৈঃ সছেতি সসৈনিকান্তে কুরবঃ, তং শঙ্ঘং পৃজয়াঞ্চক্রিরে গ্রশশংস্থ: | 

যৎ, অক্দুনেন তথ! খাতো মুখবাফুন! পৃরিডোহপি শতধা ন দীর্ধযত্ে স্ম ॥১০| 

'গিবমিতি । মখঘবন্ভা ইজেণ লট! নিক্ষিথীঃ, পর্বতে গ্রীপতন্ বজ্জ ইৰ ভন্বজশকা ইব, 

দিবঙ্গাকাশম্, আবৃতঃ বাঁপা নিবৃদ্তঃ শবস্ত পুনঃ শুশ্রবে 1১১। 
এন্কপ্রিক্িন্ডি। এন্ডপ্মিন অন্তরে অবকাশে, বীর্যবান্ বীরঃ রশদর্পসমহিক্তঃ মহারথঃ 

তাহার পর অজ্জুন নিজের নাম শুনাইয়৷ ৰলপূর্ধবক দেবদত্তনামক মহাশঙ্ধের 
মহাধ্বনি করিলেন ॥৮। ্ 

বলবান্ অজ্ঞুন মুখবাযুছ্ধারা পূর্ণ করিলে, বিদীর্্যমাণ পর্বতের ন্যায় যুদ্ধস্থানে 
সেই মহাশখ্ধের মহাধ্যনি হইল ॥৯॥ 

সৈগ্কগণের সহিত কৌরবের! সেই শঙ্বের প্রশংসা! করিলেন । যে হেতু, অর্জুন- 
কড়কি সেই ভাবে ধ্বনিত হইয়াঁও সে শঙ্খ শতভাগে বিদীর্ণ হইল না ॥১০। 

ইন্ফ্রনিক্ষিপ্ত বজ্র পর্বতের উপরে পতিত হইলে যেরূপ শব্ধ হয়, সেইরূপ সেই 

শব আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আলিলে, পুনরায় কৌরবেরা তাহ! (প্রতিধ্বনি) 
শ্রাবণ করিলেন ॥১১। 

এই সময়ে বলবান্, বীর, রণদর্পশালী, মহারথ ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্্য 

(৯)."'ধান্তমানন্ত জিষুনা । তথা বীর্ধ/বতঃ- প্র,-"*ধম্যমানম্ত জিষুনা--রা »,***ধস্তমানতত 
জিষুঃনা। মহাবীধ্্যবতাম্--ভা। (১*)*"কুরবন্তে চ সনি? + *্্ চারার 
€১২)-**ঘলবীর্ধাযসমন্থিতঃ--বা! ব রা ম। 
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অজ্ঞুনং প্রতি সংরন্ধো যুদ্ধা্থী স মহারথঃ | 
মহোদধিজমাদায় দখ্যৌ বেগেন বীর্য্যবান্ ॥১৩॥ (যুখকম্) 
স তু শব্দেন লোকংস্্রীনাবৃত্য রথিনাং বরঃ। 
ধনুরাদায় সুমহজ্জ্যাশব্দমকরোভদা ॥১৪। 
তৌ। বীর সুর্ধ্যসঙ্কাশৌ যোতম্যমানৌ মহারণো । 
শারদাবিব জীমুতৌ ব্যরোচেতাং ব্যবস্থিতৌ। ॥১৫॥ 
ততঃ শারদতস্ত ৭ং পার্থং দশভিরাশুগৈঃ 
বিব্যাধ পরবীরদ্বং নিশি তৈর্মন্মভেদিভিঃ ॥১৬। 
পার্ধোহপি বিশ্রুতং লোকে গাণ্তীবং পরমায়ুধম্। 
বিকৃষ্য চিক্ষেপ বহুন্ নারাচান্ মম্মভেদিনঃ ॥১৭|| 

ভারতকৌমুদী 
শারদ্বতঃ শরদ্ধতঃ পুত্রঃ স রুপ:, তং শবাম্। অযৃত্যমাণঃ দর্পেণ কৃতন্বাদসহমান:, অঞ্ছুনং প্রতি 
সংরন্ধঃ ক্ুন্ধো যুদ্ধা্থী চ সন্, মহোদধিজং মহাঁসমুদ্রজাতমাত্মনঃ শঙ্খমাদায় তদা বেগেন দক্ো 
বানয়ামাস $১২---১৩।॥ 

মইতি। স রথিনাং বরঃ কৃপস্ত, তেন শবেন, জীন লোকান্, আবৃত্য ব্যাপ্য, হম 

ধন্ুরার্মীয় তদ। জ্যাশব্দম অকরোতৎ ॥১৪॥ 

তাবিতি। স্ষুধ্যসক্কাশোৌ মহারথৌ তে বীরো কৃপাজ্জুনৌ, যোতস্কমানৌ সস্তোঁ, ব্যবস্থিতে। 
আকাশে নিবৃত্তগতিকৌ শারদৌ জীমূতৌ মেঘাৰিব ব্যরোচেতাম্ ॥১৫। 

তত ইতি। ততঃ শারছতঃ শরদ্ধতঃ পুত্রঃ রুপঃ, নিশিতৈর্ম'্মতেদি ভিশ্চ দশতিঃ আত্তগৈর্বাণৈঃ 
পরবীবত্বং পার্থমর্জুনং তুর্ণং বিব্যাধ ॥১৬॥ 

সেই শব্দ সহা করিতে ন৷ পারিয়া, অজ্ঞুনের প্রতি ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধার্ী হইয়া, তখনই 

নিজের মহাশঙ্ঘখ গ্রহণ করিয়া বেগে তাহা মুখবায়ুদ্ধার পূর্ণ করিলেন 
(বাজাইলেন) ॥১২-_-১৩। 

রথিশ্রেষ্ঠ কৃপাচাধ্য সেই শবে ত্রিতুবন ব্যাপ্ত করিয়া, অতিবিশাল ধনু লইয়া 
ভখনই তাহার জ্যাশব্দ করিলেন ॥১৪। 

স্র্য্যের ম্যায় তেজন্বী ও মহারথ সেই বীরেরা ছুই জন যুদ্ধ করিবেন বলিয়! 

আকাশস্থিত শরৎকালের হুইখান! মেঘের ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥ 
তাহার পর কুপাচাধ্য নিশিত ও মর্্মভেদী দশটা বাপদ্বার! বিপক্ষবীরহ্তা 

অর্জুনকে স্বর বিদ্ধ করিলেন ॥১,॥ 

১৭) জী দাস বাহ ০ বি 
প্র। (১৭) বিদিতং লোকে- প্র । 



৪৬৭ মহাভারতে . বিরাউ- 

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাপৈর্নারাচান্ রক্তভোজনান্। 
কৃপশ্চিচ্ছেদ পার্থন্য শতশোহথ সহজ্রশঃ ॥১৮| 
ততঃ পার্ঘস্ত সংক্ুদ্ধঃ গীঘ্রান্ততবং প্রদর্শয়ন্। 
দিশঃ প্রচ্ছাদয়ন্ বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ॥১৯॥ 
একচ্ছায়মিবাকাশং কুর্বন্ রথগতঃ প্রভৃঃ। 

প্রাচ্ছাদয়দমেয়াতা! পার্থঃ শরশতৈঃ রি ॥২০॥ 
জে পেশচে ওতে ডত উজ জজ নিচ মু ৬৪ চি চটি ও হক ও উই ও চস গল জন ও জিদ ও ও দি 9 চিএ জন ও ছে উদ জে পে ক চে ও বত জা হাঃ ও জাডে। 

সি লহ াচাারারাররারাারাহাাতারপারতরাপর চটির», রও ৪৮ পা 

নিস 
পার্থ ইতি। পার্থোপি লোকে বিশ্রুতং বিখ্যাতং পরমাফুধং গাণ্তীবম, বিকৃম্ত আকুষ্ব 

মণ্দতেদিনে! বহুন্ নারাচান্ চিক্ষেপ ॥১৭॥ 

তানিতি। অথ রুপঃ শিতৈর্বাণৈ* অপ্রান্তান্ হ্বদমীপে অস্পস্থিতানেব রাক্তভোজনান্ তান্ 
পার্থন্ত নারাচান্ শতশঃ সহস্রশশ্চ চিচ্ছেদ ॥১৮॥ 

তত ইতি। ততো মহারথঃ পার্ঘস্ত সংক্রুদ্: সন্, শীঘ্রাপ্তবংপ্রদর্শয়ন্, বাণৈদিশ: গ্রদিশো 

বিদিশশ্চ প্রচ্ছাহয়ন্ন/সীৎ। যুগ্কাঙ্গীকারে পার্থপদশ্ত পৌনরুক্ত্যং স্তাৎ ॥১৪। 
একেতি। অমেয়াত্মা অজঞয়ন্থরূপঃ, রথগতঃ,প্রভূর্মহাশক্তিঃ পার্থ:, শরাণাং শতৈঃ সমূহৈঃ, 

আকাশম, একচ্ছায়মিব কুর্ব্বন্ কপং প্রাচ্ছাদয়ৎ ॥২০। 

ভারতভাবদীপঃ 
দৃষ্টেতি ॥১--২। হেমভাগ্ডান্ ন্বর্ণালঙ্কারান্ ॥৩--৫॥ মত্ত; উত্তরঃ (৬--১৭॥ বজ্র; 

অশনি: ॥১১--১২॥ মহোর্ধিজং শঙ্খম্ ॥১৬--১৪॥ রথো রথিনো ॥১৫--২১॥ কনব- 
পাত 

অঞ্জবনও জগছিখ্যাত পরমায়ুধ গাণীবধনু আকর্ষণ করিয়া মণ্মভেদী বন্থতর নারাচ 

নিক্ষেপ করিলেন ॥১৭॥ 

তাহার পর অর্জুনের সেই রক্তভোজী নারাচগুলি উপস্থিত না হইতেই, 

কৃপাচার্ধ্য নিশিত বাণদ্বারা সেগুলিকে শত শত ও সহত্র সহত্র খণ্ড করিয়। 

ফেলিলেন ॥১৮॥ 

তদনভ্তর মহারথ অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর অক্ত্রনিক্ষেপনৈপুণ্য দেখাইতে 
থাকিয়া বাণদ্ধারা দিক্ ও বিদিক্ আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥১৯॥ 

মহাশক্তিশালী ও অজ্দেয়স্বভাব অজ্ঞুন রথে থাকিয়৷ শরসমূহদ্বারা আকাশটাকে 
যেন একটীমাত্র ছায়াযুক্ত করিয়া কৃপাচাধ্যকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥২। 

(১৮) তান্ প্রাপ্তান নিশিতৈর্বাণৈঃ প্র । (১৯) ততঃ পার্থ; স্থসংক্রুদ্ধঃ_-ভা"*চিন্রান্ 

মার্গান্ প্রদরশয়ন্--বা ব রা ম»*"*শীদ্রা্ত্বং নিদর্শন প্র। (২০)-অকরোৎ সর্বতঃ প্রত 

বাব রা ম,""পপ্রচ্ছাদয়ৎ--ভা। 
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স শরৈরদ্দিতঃ ক্রুদ্ধ; শতৈরয়িশিখোপমৈঃ | 
তুর্ণং শতসহস্রেণ পার্থমপ্রতিমৌজসম্ ॥২১। 
অর্দয়িত্বা মহাত্মানং ননাদ সমরে কৃপঃ। 
ততঃ কনকপুঙ্থাট্রৈঃ শরৈং সম্গতপ বিণ ॥২২॥ 
ত্বরন্ গাণ্ডীবনিম্ম্ু ক্তৈরজ্ভবনস্তস্থা বাজিনঃ 
চতৃভিশ্চতুরস্তীক্ষেরবিধা” পরমেষুভিঃ ॥২৩॥ (বিশেষকম্, 
তে হয়া বিশিখৈবিদ্ধা ভ্বলঘ্ভিঃ পাবকো পমৈঃ। 
উৎপেতুঃ সহসা সবে কৃপঃ শ্থানাদথাচ্যবশ ॥২৪॥ 

চ্যুতং তু গৌতমং স্থানা সমীক্ষ্য কুরুনন্দনঃ | 
নাবিধ্যৎ পরবীরদ্ো রক্ষমাণোহঙ্য গৌরবম্ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। স কুপশ্চ, অস্িশিখোপমৈঃ শিতৈঃ শটৈ, অঙ্দিত:, অতএব ক্ষুদ্ধ: সন্, তৃর্ণং 

শরাণাং শতসহত্রেণ সমূহেন, সমরে অপ্রতিমৌজসং মহাত্মানং পাথম্ অন্দয়ান্বা ননাদ । ততঃ 

অঞ্জুনঃ, ত্বরন্ ত্বরমাণঃ সন্, কনকণুঙ্ধাগ্রৈ:, সন্গতপর্ধবতি: ঈধদক্ষোপা ম্তদেশৈ:, গাতীবনিষ্ধ,কৈ 
শরৈঃ) তথা অপরৈঃ তীক্ষে: চতুভিঃ পরমেযুন্ডি্মহা বাশৈশ্চ, তন্ত কৃপন্স, চতুরো। বাজিনো ঘোটকান, 
অন্থ্যিৎ ॥২১.-১৩॥ 

তইতি। পাবকোপমৈঃ জলত্তিঃ, বিশিখৈর্বাণৈ: অও্ছুনেন বিদ্ধাঃ। তে সর্ব হয়। অশ্থা:, 

সহসা উৎপেতৃঃ, অথ তেন চ কৃপঃ স্থানাদচাবৎ অপ্ধলৎ ॥২৪। 

চামিতি । পরবীরক্্ে। বিপক্ষবীরহস্তাপি, কুরু-ন্ানোইঙ্ছুনঃ, গৌতমং কৃপম, স্থানাৎ চ্যুতং 
সমীক্ষা, অস্ত কৃপন্ত গৌবুবম্, রক্ষমাণো রক্ষন্ নাবিধাত ॥২৫। 

শা 

৬৮০ ও বড রাবার ক. ক বত বউ ওঠ রা ও রা ৮ ও হর 

তখন কৃপাচার্ধ্য অগ্নিশিখাতুল্য নিশি বাণসমৃহদ্ধারা গীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়। 

সন্থরই বনহ্ছুতর বাণদ্বারা যুদ্ধে অপাধারণ তেজন্বী ও মহাত্মা অঞ্জদুনকে গীড়ন করিয়া 

গর্রে লিংহনাদদ করিয়া উঠিলেন। তাহার পর অজ্জ্বনও সত্রই গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত 

্র্ণপুঙ্ধ ও সন্পতপবর্ধ বাণসমৃহদ্ব।রা এবং অপর চারিট। ক্ষ মহাবাণদ্বারা কপাচাধ্যের 

চারিটা ঘোড়াকেই বিদ্ধ করিলেন ॥২১-_২৩॥ 

সেই সকল কয়টা ঘোড়াই অগ্মিতুল্য প্রজ্ছলিত বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ততক্ষপাং 

লাফাইয়া উঠিল; তাহাতে কৃপাচা্য স্থানভ্রষ্ট হইলেন ॥১৪॥ 

অজ্ঞুন বিপক্ষবীরহজ্ঞ হইয়াও কৃপাচার্দ্যকে স্থানচুা 5 দেখিয়া উহার গৌরব 

রক্ষা করিবার জন্য উহাকে আর বিদ্ধ করিলেন না ॥২৫। 
ছা 

(২৪)-"*নিশিতৈর্বাণৈজ লগ্তিরিব পননগৈ:_ব ধ ব্রা ভা,-*স্থানাদবাচ্যবৎ্--ভা। (২৫) 

নাবিধ্যৎ পরসংবিক্নঃ-_ভা। 



8৬৪ মহাভারতে বিরাট- 

স তু লব্ধ পুনঃ স্থানং গৌতমঃ সব্যসাচিনমৃ। 
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্্রিতঃ কন্কপত্রিভিঃ ॥২৬॥ 
ততঃ পার্থো ধনুস্তম্ত ভল্লেন নিশিতেন চ। 
চিচ্ছেদৈকেন ভুয়শ্চ হস্তাবাপমথাহর€ ॥২৭। 
তথাস্ত কবচং বাণৈমিশিতৈর্স্নীতেদিভিঃ | 
ব্যধমন্ন চ পার্ধোহস্থ শরীর মবগীড়য়ৎ ॥২৮॥ 

তস্য নির্মচ্যমানস্য কবচাণ কায় আবভৌ । 
সময়ে মুচ্যমানন্ত সর্পন্তেব তনুর্ধথা ॥২৯॥ 

ছিন্নে ধনুষি পার্থেন সোহন্যদাদায় কার্ম,কমূ। 
চকার গৌতমঃ সজ্যং তদভ্ুতমিবাতবশ্ ॥৩০। 

০ 5 হও ৮৩ ৪৩ ৪ ত ৫55 ৪৪১৬ ৮৬ ও তক 55552 552 আভচ এও পক গজ ৮৫০৩ ও তত ৮১ কভ্তডকাপ ৮৮ এ এরাজিত ৬৬৬৪০০০১৩৩৮ রক রাজড জেড এড জরে জল তত জজ ৮ ৬ ৮ পারত ওটি কে বারে ওর) চি ও ৪৮ রড হও ওত চর১২০ জজ ভজজঞেজ রজত চিজ এ জর ৬ 
জর ৩০ 

লইতি। স গৌতম: কৃপন্ত, পুনঃ স্থানং লব্ধ, ত্বরিতঃ সন্, কঙ্কপত্রিভিঃ কন্কপক্ষিপক্ষযুক্ৈ: 

দশতির্বাণৈ:, সব্যনাচিনমঞ্জুনম্, বিষ্যাধ |২৬। 
তত ইতি । ততঃ পারশ্চ, নিশিতেন ভল্লেন, ত্য কৃপন্য ধনুশ্চিচ্ছেদ ) অথ ভূয়শ্চ একেন 

ভল্লেন, হস্তাবাপম্ অঙ্গুলিত্রমূ, অহরৎ ছিত্বা অপাতয়ৎ ॥২৭। 

তথেতি। তথা পার্থঃ নিশিতৈর্র্ঘভেদিভিবাঁণৈ:, অন্ত কৃপশ্ত কবচম্, ব্যধমৎ ছিত্বা 

অপাতয়ৎ ; কিন্কু অন্ত শরীরং ন চাবপীড়য়। অড়াগমাভাব আর্ধ: ॥২৮| 

তশ্তেতি। কবচাৎ নিশ্ম,চ্যমানশ্থয বহির্ভবতঃ, তশ্য কপস্ত কায়ঃ শরীবম্, সময়ে যথাকালে, 
মুচামানশ্ত নিশ্দোকাদ্বহির্ভবত: সপ্পন্ত তহ্গঃ শরীরং যথা, তথা আবভৌ৷ বিররাজ। ইবশবঃ 
সম্ভাবনায়াম্ ॥২৯॥ 

ছিন্ন ইতি। পার্থেন ধন্থষি ছিনে সতি, স গৌতম: কৃপঃ অন্যৎ কার্খ.কমাদায়, তত সজ্যম্ 

আরোপিতগুণকং চকার । তঙচ্চ অদ্ভূতমিব অভবৎ শীত্রত্বাৎ ॥৩৯। 

কিন্তু কৃপাচার্ধ্য পুনরায় স্থান লাভ করিয়া সত্বরই ক্কপক্ষযুক্ত দশটা বাণঘ্বারা 

অঞ্জরনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৬॥ 
তাহার পর অজ্জুন একটী নিশিত ভল্পঘ্বারা কৃপাচার্যের ধনু ছেদন করিলেন, 

পরে আবার আর একটী ভল্লন্ধার৷ উহার অস্কুলিত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৭ 

এবং অজ্জ্ন নিশিত ও মর্দদরভেদী কতকগুলি বাণছারা উহার কবচ কাটিয়া 

ফেলিলেন; কিন্তু উহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না ॥২৮। 
যথাকালে নির্দোক (খোলস) হইতে নির্গত সর্পের শরীরের ন্যায় কব5 হইতে 

নির্গত কৃপাচার্য্যের শরীর শোভ। পাইতে লাগিল ॥২৯॥ 

(২৭),**চিচ্ছিদে চ ততো ভুয়ঃ--প্র | (২৮) অথাশ্-**বা ব রা ম, ততোইন্ড--ত। 
০০০০ 



 পর্ববণি দ্বিপধশতমোহধ্যায়ঃ | ৪৬৫ 
স তদপ্যস্ত কৌস্তেয়শ্চিচ্ছেদানতপর্ববণা | 
এবমন্যানি চাপানি বহুনি কৃতহস্তবু। 

শারদ্বতম্ত চিচ্ছেদ পাগুবঃ পরবীরহা৷ ৪৩১৪ 

স চ্ছিন্ধনুরাদায় রথাচ্ছক্তিং প্রতাপবান্। 

প্রাহিণোশ পাণুপুত্রায় প্রদীপ্তামশনীমিব ॥৩২। 
তামর্জুনস্তদায়াস্তীং শক্তিং হেমবিভূষিতামূ । 
বিয়দৃগতাং মহোক্ষাভাং চিচ্ছেদ দশভিঃ শবৈঃ | 
সাপতদ্দশধা চ্ছিন্না ভূমৌ “ণর্থেন ধীষতা ॥৩৩। 
যুগপচ্ৈব ভল্লৈস্ত ততঃ সজ্যধনুঃ কৃপঃ। 
তমাশু নিশিতৈঃ পার্থং বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥৩৪॥ 

নিলে 2 ৭০৩৪৩৬৮৫০৬৪ ক১২৯৮০৩৩২৫৩৬৯৬৮৬৭০ ৪ ৫৮৫০৩৪৯৬৪৯গহ ০৩৭৪ তক্প্লগ পন ক ৬৬ ৮৭৩৬৬৮৮৪৯৭০ জ॥ হস পথ৪০কস৬ক৪৭০এ তর এড ওত তগলজগবজন্লক 8 
০০০০ 

বাণেন, অস্ত কুপশ্ত তৎ কান্মুকমপি চিচ্ছেদ । এবং কৃতহন্তবৎ লঘৃহস্তং যথা শ্যাবথা, শারদ্বতগ্ত 

রুপশ্ঠ অন্ঠানি বহুনি চাপানি চিচ্ছেদ। যট্পাদোহয়ং শ্লোক: ৩১৪ 

স ইতি। প্রতাপবান্ স কপ, ছিন্নং ধনুর্ঘস্ত স ছিন্রধনুঃ সন্, রখাৎ কা্চিৎ, শক্তিমস্ত্রবিশেষ- 

মাদায়, প্রদীপ্থাম্ অশনীং বজ্রমিব তাং পাওুপুত্রায় প্রাহিণোৎ ॥৩২। 

তামিতি তদা! আজ্জিন:, দশভি শরৈ বিয়দ্গতামাকাশস্থিতাম্, মহোক্কাভাম্, হেমবিভূষিতাম্, 

আয়ান্তীং তাং শক্তিম্, চিচ্ছেদ ৷ ধামতা পার্থেন দশধ! ছিন্না চ সা শক: ভূমৌ অপতৎ। অয়মপি 

বার মোর... 
অজ্ঞুন ধনু ছেদন করিলে, কৃপাচাধ্য অন্য ধনু লইয়া তাহাতে গণ আরোপণ 

করিলেন ; সে কাধ্যটা যেন অদ্ুতই হইল ॥৩০॥ 

বিপক্ষবীরহস্তা কুস্তীনন্দন অঙ্ুন আনতপর্বব একটা বাণদ্ধার! কৃপাচাধ্যের সে 

ধনুখানাকেও ছেদন করিলেন। এইভাবে অর্জুন লঘৃহত্ততা প্রযুক্ত কৃপাচাধ্যের 

অন্যান্ত বুতর ধন্ুই ছেদন করিলেন ॥৩১। 

ধমুগুলি ছির হইলে, প্রতাপশালী কৃপাচাধ্য রথ হইতে একটা শক্তি লইয়া, 

প্রচ্ছলিত বন্ধের স্যায় লেটাকে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ৪৩২ 

তখন অঞ্ুুন দ্রশটী বাণদ্বারা মহোক্ধার ন্যায় উজ্জল, স্ব্ণালক্কুত ও অকাশস্মিত 

সেই শক্কিটাকে আসিবার কালেই ছেদন করিলেন । বুদ্ধিমান অঞ্জুন দশ খণ্ডে 

ছিন্ন করিলে, সে শক্তিট' ভূতলে পতিত হইল ॥৩৩ 1 

(০১) প্রৎষাঞ্ধং। ভা নান্তি। লস তু তচ্চান্ত---দৃঢ়হত্তখৎ _ প্র । (৩২):"রথশক্কিমঁ 

রাম। (৩৩) তামঙ্ছুনঃ সমারাম্তীম্-_ভা। তৃতীয়ার্ধং তা নান্তি। (৩৪) বুগমধ্োন তগ্লৈত্ব _ 

প্র তা। রা 



৪৬৬ মহাভারতে বিরাট- 

ততঃ পার্ধো মহাতেজ। বিশিখানগ্রিতেজসঃ | 
চিক্ষেপ সমরে ক্রুদ্বস্্রয়োদশ শিলাশিতান্ ॥৩৫। 
অথাস্থ যুগমেকেন চতুভিশ্চতুরো! হয়ান্। 

ষষ্ঠেন চ শিরঃ কায়াচ্ছরেণ রথসারথেঃ ৪৩৬1 
ত্রিভিন্ত্রিবেণুং সমরে দ্বাভ্যামক্ষং মহারথঃ | 
দ্বাদশেন চ ভল্লেন চবর্তীস্থ ধ্বজং তথা ॥৩৭| 

ততে। বজনিকাশেন ফাল্গনঃ প্রহসন্নিব। 

ভ্রয়োদশেনেন্দ্রসমঃ কৃপং বক্ষস্তাবিধ্যত ॥৩৮) 

ভারতকৌমুদী 
যুগপদিতি । ততঃ সঙ্যধন্গ: আরোপিতগুণকান্দুকঃ কৃপস্ত, ভল্লৈঃ, নিশিতৈরর্শিভিঃ শরৈশ্চ, 

যুগপদেব আস্ত তং পার্থং বিভেদ ॥৩৪॥ 

তত ইতি । ততো মহাতেঙ্জাঃ পার্থঃ ক্রুদ্ধ: সন্, সমরে, শিলাশিতান্ অগ্রিতেজসন্্রয়োদশ- 

বিশিখান্ বাণান্ চিক্ষেপ 1৩৫। 
অথ তেষাং ভ্রয়োদশানাং রিশিখানাং কেন কিমকরোদিত্যাহ--অথেতি । অথ পাথঃ, একেন 

শরেণ, অশ্থ কৃপক্ যুগং রথকাষ্ঠবিশেষং চিচ্ছেদ, চতুভিঃ শরৈঃ চতুরে] হয়ানশ্বান্ বিব্যাধ, ষষ্টেন 
চ শরেণ রথসারথেঃ কায়াৎ শিরে! জহাবেতি শেষ: ॥৩৬॥ 

ত্রিভিরিতি। মহারথঃ পার্থঃ সমরে, ব্রিভিঃ শরৈঃ ত্রিবেণুম্ উদ্ধীকতবংশদগুত্রয়ম্, দবাভ্যাং 
শরাভ্যাম অক্ষং চক্রদ্বয়ম্ত। তথা ছাদশেন ভল্লেন তদাখ্যশরেণ অন্য কৃপন্য ধ্বজঞ্চ চকর্ত 

চিচ্ছেদ ॥৩৭॥ 

তত ইতি। ততঃ, ইন্দ্রসমো বীরঠ ফান্বনোহজ্ছুনঃ প্রহসন্গিব, বজ্রনিকাশেন বজ্ঞতুল্যেন 
ত্রয়োদশেন শরেণ বক্ষসি কপমবিধ্াযত ॥৩৮॥ 

তাহার পর কৃপাচাধ্য আর একখান! ধনু লইয়া এবং তাহাতে গুণারোপণ করিয়া 

একদাই কতকগুলি ভল্ল এবং দশটা নিশিত বাণদ্ধারা সত্বর অজ্জ্জনকে বিদ্ধ 
করিলেন ॥৩৪॥ 

তাহার পর মহাতেজ। অঞ্জন ক্রুদ্ধ হইয়া পাষাণঘধিত অগ্নিতুল্য তেরটী বাণ 

যুদ্ধে নিক্ষেপ করিলেন ॥5৫॥ 
তাহার একটা বাণে কৃপাচার্ধ্যের রথের যুগকাষ্ঠ ছেদন করিলেন, চারিটা বাখে 

চারিটা অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন এবং ষষ্ঠ বাপদ্ধারা সারথির মস্তকটা দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিলেন ॥৩৬। 

মহারথ অজ্জুন যুদ্ধে তিন বাণে কৃপাচার্য্যের রথের জিব ছই বাগে ছুইটা চর 
এবং ছ্াদশ বাণঘ্বারা রথের ধ্বজজ ছেদন করিলেন ॥৩৭॥ 

(৩+)-"দবাদশেন তু-_বা ৰ রা মঃ '**দ্বা্শেনাথ-নভা। (৩৮)**বক্ষম্ততাড়য়ৎখ--তা । 
সপলাশাশিশীর 
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স চ্ছিম্নধন্থা বিরথে। হতাশ্ো। হতসারথিঃ | 
গদাপাণিরবপ্ন,ত্য তৃর্ণং চিক্ষেপ তাং গদাম্ ॥৩৯॥ 
সা তু মুক্তা গদা গুবৰী কৃপেণ স্থপরিস্কতা । 
অর্ছনেন শরৈনু্গী প্রতিমার্গমথাগমণ্ড ॥৪০। 
ততো যোধাঃ পরীপ্লস্তঃ শারদ্বতমমর্ষণম্। 
সর্ববতঃ সমরে পার্থং শরবর্ষৈরবাকিরন্ 8৪১1 
ততো বিরাটস্য স্থতঃ সব্যমার্ত্য বাজিনঃ | 

যমকং মগুলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ণ ॥৪২॥ 
পচা? ক ৪৬এড গত নঞঞ্চও ভজন তব জজ রাগ জভঞ গত তিজজ্খাজ জজ ০৬৫৪৪ রুরখাজ কতক খা ঙ শিখর একভ্ ও ৩ ৪৪৯ সদ ৯০০ +৯ কও $৬ কচগভ্ঠ ৪ কপ ৮ - ক কন » শাহ বল ক ১ তি সস উ০০ গজ অক্ষ জ রিতা ১৮৮৬৪ এ দক দ চিজ বব ্ কক ৯৮৩ক$০১ 7৯8 তক্জতক টা 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। ছিন্নধস্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারধিশ্চ স কুপঃ, গদাপাণিঃ সন্, রথাদব্ন.তা, 

তুর্ণমেবাজ্ছুনং প্রতি তাং গদাং চিক্ষেপ 1৩৯। 

সেতি। অথ কৃপেণ মুক্তা নিক্ষিপ্ত, স্থপরিষ্কতা অতীববিমলা, গুব্ৰা মহতী সা গদা তু, 

অঞ্জুনেন শরৈনু্না বাধিতা সতী, প্রতিমার্গং বিপরীতপথমগমৎ ৪৪5 

তত ইতি। ততঃ, যোধাঃ কৃপপক্ষীয়া যোস্কারঃ, শারদ্বতং কৃপম্, পরীগ্পস্বো রক্ষিতু- 

হিচ্ছন্তঃ সম্ভং, সমরে সর্বতঃ সমন্তাৎ্, শরবর্ষেঃ, অমধণং ক্হ্ধম, পার্থমঞ্ছনম, অবাকিরন 

ব্যাপ্তবস্তঃ ৪৪১ 

তত ইতি । ততো] বিরাটন্য স্থত উন্তরঃ, সব্যং বামং যথা শ্চাত্তথা বাজিন আবৃত্য আবর্থা, 

যমকং প্রতিষেধকং মগ্ডুলং কৃত্বা, তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥৪২। 

| ভারতভাবদীপঃ 
পর্বাগ্রেঃ কনকলিপফলকৈঃ ॥২২--২৪॥ ন্থানং স্বৈর্ধ্যং সংজ্ঞামিতি যাবৎ ॥২৫--৩৯৪ ভুষ্গা 

দূরীকৃতা, প্রতিমার্গং বিপরীতমার্গম। অগমৎ পরাবৃত্েত্যর্থ: ॥৪*--৪১॥ অসব্যম আবৃত্য 

তদনস্তর ইন্দ্রতুল্য মহাবীর অর্জুন হাসিতে হাসতেই যেন বজ্জতুল্য অয়োদশ 

বাণছ্বার কপাচাধ্যের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন 1৩৮৪ 

তখন ছিন্নকাম্মুক, রথবিহীন, হতাশ্ব ও হতসারথি কৃপাচাধ্য গদ] ধারণ করিয়। 

রথ হইতে লাফাইয়। পড়িয়! সত্বরই অর্জুনের প্রতি সেই গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৯। 

কিন্তু কুপাচার্য্যনিক্ষিগ্ত নির্মল ও বিশাল সেই গদাটা অর্জুনের বাণে প্রতিহত 

হইয়া বিপরীত দিকে গমন করিল ॥8০1 
তাহার পর কুপপক্ষীয় যোদ্ধারা কৃপকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে সকল দিক্ 

হইতে বাণবর্ষণদ্ধারা! কু্ধ অঞ্জুনকে আবৃত করিল 8৪১1 
৬ আর -.. ৮ 

(৪+)-.শরৈলুত্ধা---অথো। গতা_্র। 
০০ 



৪৬৮ মহাভারতে বিরাট 

ততঃ কৃপমুপাদায় বিরথং তে নরর্ধভাঃ । 

অপজন্ু,মহাবেগাঃ কুস্তীপুত্রাদ্ধনঞ্জয়া 8৪৩ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয্লাসিক্যাং বিরাটপর্বধণি 

গোহরণে উত্তরগো গ্রহে নি নাম দ্বিপঞাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *% 

ব্রিপঞাশতমোহধ্যারঃ | 

বৈশম্পায়ন উবাচ। : 
ক্লুপেইপনীতে দ্রোণস্ত প্রগৃহ্হ সশরং ধনুঃ। 
অভ্যদ্রেবদনাধৃষ্যঃ শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনম্ ॥১। 

মি প্র ও ও এ ও পি কত এ জা জা স১ সব ২ ও পকিপেকা সতত ৮ ৬ ৯জপ্রজ কহ এও সসেজ ত নত ৪৩ ০০০৮৬ ৬ ৪ ৬ এ ও ও চি ও ও ৬ তত ও ৬ (ও ও 08 ৮ ও ও ব৫৮ ১ ও বাদ ৮ খড় হাচ এই 5 ও হও ৬০ ৫১৩৮ ৫5 আচ ও ১ পচ বার & গজ ও জজ এ ওরে পগ্ভারজগ কল ক৬ল৬স্ডরজজরতস্কডিজ এ+ সঞ্জু গজল জা শা এ ক কাজ 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততো নরর্ষভান্তে যোধাঃ, মহাবেগাঃ সম্তঃ, বিরথং কপমুপাদায়, কুস্তীপুত্রাৎ 

ধনগ্জয়াৎ তৎসন্মুখাৎ্, অপজহ্ন ॥৪৩॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদীসসিদ্ধান্তবাগীশভট্রাচার্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 

দ্বিপঞ্াশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥*। 

১ 

কপ ইতি। কুপে অপনীতে সতি, অনাধুষ্যো। যুদ্ধে অজয্য:, শোণা রুক্তবর্ণা অশ্বা যস্ত স 

শোণাশ্বশ্চ ভ্রোপস্ত, সশরং ধনুঃ প্রগৃহ, শ্বেতবাহনমচ্জু নম, অভ্যপ্্রবৎ অভ্যধাবৎ ॥১। 

ভারতভাবদীপঃ 
অপ্রদক্ষিণং কৃত্বেতার্থঃ। যমকং শত্রণাং নিরোধক মগ্ডলং কৃত্বা, যম্মিন্ কৃতে শক্ররপমানিতো 

লজ্জিতস্তিষ্ঠতি 8৪ ২। অপচহ,নাঁতবস্ত: ॥৪ ৩॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ছ্বিপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫২। 

তদনম্তর উত্তর বামাবর্ডে ঘোড়াগুলিকে ফিরাইয়া নিবর্তক মণ্ডল করিয়া সেই 
যোদ্ধুবর্গকে বারণ করিলেন ॥৪২ 

তৎংপরে সেই নরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার! রথবিহীন কপাচর্থাকে লইয়া মহাবেগে কুস্তী- 

নন্দন অর্জুনের সম্মুখ হইতে চলিয়! গেল ॥8৩৪ 

(৪৩).."রখং তেন নরর্যভাঃ--ত11.*অপাজগ্য্মহাবেগাৎপ্র ভা। ** .সটপঞকাশত্রমো- 
হ্যায় প্র ““সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যায়”--বা বরা ম। (১) কপেহপযাতে-- বিল ধর 
“**মুমহ্্ধছঃ | অভিজ্ঞবৎ-ভা। ঁ 
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স তু রুক্পরথং দৃষ্ট। গুরুমায়ান্তমস্তিকাত | 
অভ্ভ্থনে। রথিনাং শ্রেষ্ঠ উত্তরং বাক্যমব্রবীশু ॥২। 
যত্রৈষ। কাঞ্চনী বেদী প্রদীপ্তাগ্রিশিখোপমা । 
উচ্ছিতা প্রবরে দণ্ডে পতাকাভিরলঙ্কৃতা ॥৩॥ 
তত্র মাং বহু ভদ্রং তে দ্রোণানীকায় সারথে !। 
অশ্বাঃ শোণাঃ প্রকাশন্ডে বৃহস্তশ্চারুবাহিনঃ ॥৪॥ 

সিগ্ধবিজ্ঞমসঙ্কাশাস্তাত্রান্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ | 

যুক্তা রথবরে যস্ত সর্ববশিক্ষাবিশারদাঃ ॥৫॥ (বিশেষকম্) 

দীর্ঘবাহূর্মহাতেজ। বলরূপপমন্সিতঃ | 

সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৬। 

ভারতকৌমুদী 

সইতি। বধিনাং শ্রেষ্ঠ: সঃ অজ্জ্নত্ত, রুক্সরথং ম্বর্ণময়রথম্ অস্ভিকাদস্তিকে আয়াম্তং গুরুং 
ভ্রোণং দৃষ্টা, উত্তরমিদং বাক্যমব্রবীৎ্ৎ ৪২৪ 

যত্রেতি। হে সারথে ! মন্ত্র স্থানে, পতাকাভিরলক্কতা, অগিশিখোপম। প্রদীপ্তা প্রজলিতা, 
এবা কাঞ্চনী ন্বর্ণময়ী বেদী, প্রবরে সুদীর্ঘ, দণ্ডে ধবজে, উচ্ছিতা৷ উচ্ছিত্য স্থাপিতা, তত্র স্থানে, 

স্বোণানীকায় ভ্রোণসৈম্তায়, মাং বহ। তে তব ভদ্ত্রং মঙ্গলমন্তিতি শেবঃ | তং ফ্রোণং বিশিনহি __ 
অশ্বা ইতি । যল্ দ্রোণশ্ত রথবরে যুক্ত! বন্ধাঃ, সর্ববান্থ শিক্ষা্থ 'লামরিকবিষ্ঠান্থ বিশারদ! দক্ষাঃ, 

প্রিয়দর্শনাঃ, তাস্ত্রান্তাঃ তাত্রবর্ণদুখাঃ, জিগ্ধবিক্রমসঙ্কাশ। অরক্ষপ্রবালতুল্যাঃ শোণা রক্তবর্ণাঃ, বৃহন্ধে। 

বিশালাঃ, চারু সুন্দরং যথা স্ান্তথা রথং বহস্তীতি চারুবাছিনশ্চ অস্থাঃ প্রকাশক্কে ॥৩--৫। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-কুপাচাধ্যকে লইয়া গেলে, অজেয় ও রক্তাশ্ব প্রোণাচাধ্য 

ধন্থু ও বাণ ধারণ করিয়া অজ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১॥ 

তখন রধিশ্রেষ্ঠ অর্জুন গুরুদেব দ্রোণাচাধ্যকে দ্বর্ণরথে আরোহপপূর্বক নিকটে 

আসিতে দেখিয়া উত্তরকে এই কথা বলিলেন-_॥২॥ 

“সারথি! যেখানে পতাকাশোভিত ও অগ্নিশিখার তুল্য উজ্জল এই দ্ব্ণময়ী 
বেদী অত্যুচ্চ ধবজের উপরে উত্তোলিত রহিয়াছে ; সেইখানে ভ্রোপাচার্যের সৈম্টের 
দিকে আমাকে লইয়া! চল। তোমার মঙ্গল হুউক। ধাহার উদ্তমরথে সংযুক্ত, 

সমস্ত সামরিকবিষ্তায় বিশারদ, প্রিয়দর্শন, তাজ্বদন, সিদ্ধ প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, 

বিশালাকৃতি ও সুন্দরভাবে রথবাহী অশ্বগণ শোভ! পাইতেছে ॥৩-_৫॥ | 

(২)..জরতাং োষ্ঠ:--ব| ব রা ম।* (8)-+দ্রোপানীকায় মারিব 1-প্র ভ1। 



৪৭ মহাভারতে বিরাট- 

বুদ্ধ্যা তূল্যো হ্থযশনস। বৃহস্পতিসমো নয়ে | 

বেদাস্তৈব চত্বারে ব্রহ্ষচর্ধ্যং তখৈব চ ॥৭॥ 
সসংহারাণি সর্বাণি দিব্যান্থাস্ত্রাণি মারিষ ! | 

ধনুর্ব্বেদশ্চ কাত স্স্যেন যন্মিন্ নিত্যং প্রতিতিতঃ ॥৮॥ 
'ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ আনৃশংস্যমথার্জবমূ। 
এতে চান্যে চ বহবে। যত্যিন্ নিত্যং দ্বিজে গুণাঃ ॥৯॥ 

তেনাহং যোদ্ধ,মিচ্ছামি মহাভাগেন সংযুগে । 

তম্মাং ত্বং প্রাপয়াচাধ্যং ক্ষিপ্রমুত্তর বাহয় ॥১০॥ চির 
৪৪ লিখওরজতক্জরকজগলিডজশককরকরজিজনতরিজ্গাত তাজ তজজজজজজজততব্জিক্পবারতরজজতরর তত ড গতর ডএতিছিত ৬ ্রজ ভিজ ৬জ গাব উজ ও এ ৩ পতিত কিডতজ্জখতরতজন্কজত তলার তত ৪৪০০৯ সদকডওতজততএএজজ দত জ ওজর ৩০৩ তররিলিল একর জওজকা বাবা ককজজজউ তক. 

দীর্ঘেতি। অয়ং হি দীর্ঘবান্ু:, মহাতেজা:, বলেন শক্ত্যা রূপেণ সৌন্দর্য্েণ চ সমদ্বিত:, 
সর্বলোকেষু বিখ্যাত: প্রতাপবাংস্চ ভারঘবাজে৷ ভ্রোণঃ ।৬। 

বুদ্ধেতি। যোহয়ং বৃদ্ধা উশনসা শুক্রেণ তুল্যঃ, নয়ে নীতৌ বৃহস্পতিসমঃ। হে মারিষ 
আধ্য ! রাজপুতরত্থান্সাননীয়েত্যর্থঃ “আধ্যস্ত মারিষ+ ইত্যমরঃ | তখৈব যশ্মিন নিত্যমেব 

চত্বারে৷ বেদাঃ প্রতিষ্িতাঃ, তথৈব ব্রক্ষচর্ধ্যঞ্চ প্রতিষিতম্, সংহারেণ নিবর্থনেন সহেতি সসংহারাণি, 

সর্ববাণি দিব্যানি উত্তমানি অস্ত্রাণি প্রতিষ্িতানি, কাৎন্সেন সাকল্যেন ধন্র্বেশ্চ প্রতিষ্ভিতঃ | ক্ষমা, 

দম ইন্জ্রিয়নিগ্রহঃ, সত্যম্, আনৃশংস্তং দয়া, অথ আজ্জ্বং সরলত] চ, এতে গুণাঃ অন্তে 

দাক্ষিণ্যাদয়ে। বহবে। গুণাশ্চ, ষম্মিন্ দ্বিজে ব্রাক্ষণে, নিত্যং প্রতিষঠিতাঃ। তেন মহাভাগেন দ্রোণেন 
সহ অহং সংযুগে অন্মিন্ সমরে যোছ্ছুমিচ্ছামি। তত্তম্মাৎ, হে উত্তর! ত্বং মাম আচাধ্যং 

প্রাপয়, ক্ষিপ্রং বাহয় অশ্বাংশ্চালয় ৪৭--১০৪ র 
প্শী 

ইনি দীর্ঘবানু, মহাতেজা, শক্তি ও সৌন্দধ্যযুক্ত এবং জগছিখ্যাত প্রতাপশালী 
দ্রোণাচা্য ॥৬। 

যিনি বুদ্ধিতে শুক্রাচার্যের তুল্য এবং নীতিতে বৃহস্পতির সমান। আর 
রাজপুত্র! ধাহাতে চারিটা বেদ, ব্রহ্মচধ্য, উপসংহারের সহিত সকল দিব্য অস্ত্র এবং 
সমগ্র ধনুর্বে্দ সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত আছে ; তা'র পর ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য, দয়া ও 

সরলতা--এই সকল গুণ এবং আরও বহুতর গুণ যে ব্রাহ্মণ সর্বদা রহিয়াছে, এই 

যুদ্ধে আমি সেই মহাত্মার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ। করি ; সুতরাং উত্তর! তুমি 
আমাকে সেই স্রোণাচার্ধের নিকট লইয়া চল; স্বর অলিক চালাইয়া 

দাও” ॥৭---১০॥ 

(*)--'ব্দ্ষচরধ্য, তথোতমম_ভা। (৮) সম্ভিষ্ঠস্ভি হি দিব্যাসি সর্বাণ্যত্বাণি নারিষ 1--ভা। 
(১*)*-*তম্মাত্বম-_-ব1 তা, *-তন্াতম্্--রা ম, ***ক্ষি্রমুত্তর ৰাহনম-_ভা।। 



পর্ধবণি ভ্রিপঞ্চাশতমোহত্যায়ঃ | ৪৭৯ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
অর্জুনেনৈবমুক্তস্ত বৈরাটিহেমভূষণান্। 
চোদয়ামাম তানশ্বান্ ভারদ্বাজরথং প্রতি ॥১১। 
তমাপতন্তং বেগেন পাগুবং রথিনাং বরমৃ। 

দ্রোণঃ প্রত্যুদ্যযৌ পার্থ, মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥১২॥ 
ততঃ প্রাধ্মাপয়চ্ছজ্ঘং ভেরীশতনিনাদিনম্। 

প্রচুক্ষুভে বলং সর্ববমুদ্ধত ইব সাগরঃ ॥১৩। 

অথ শোণান্ সদশ্বাংস্তান্ হংসবধৈর্মনোজবৈঃ | 
মিশ্রিতান্ সমরে দৃষ্ট। ব্যন্মযন্ত রণে নরাঃ ॥১৪॥ 
তৌ রথো বী্যসম্পন্ম দৃষ্ট। সংগ্রামমুদ্ধনি | 
আচার্য্যশিষ্ঞাবজিতে। কৃতবিগ্যো মনস্বিনৌ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
অঞ্ছুনেনেতি । অঞ্জুনেন এবনুক্ো বৈরাটিকতত্তরত্ত্, হেমতৃধণান্ তান্ অশ্বান্, ভারম্াজন্ত 

স্রোণন্য রথং প্রতি চোদয়ামাস প্রেরয়ামাস ॥১১॥ 

তমিতি। দ্রোণ:, বেগেন আপতম্তমাগচ্ছন্তম, রথিনীং বরং পাগবং পাথম্, মন্তো ছ্বিপঃ 

মত্ত্মপরং দ্বিপং হস্ভিনমিব, প্রত্যুদ্যযৌ 0১২। 

তত ইতি। ততঃ পার্থ ইতি সম্ভবপরত্বা ভেরীশতনিনাদিনং শব্ধ প্রা।পয়ৎ অবাদয়ৎ। 

তেন চ উদ্ধৃত উদ্বেলিতঃ সাগর ইব, সর্ববং বলং প্রচুক্ষৃভে বিচচাল ॥১৩॥ 

অথেতি। অথ রণে সমবেতা৷ নরা+ শোণান্ রক্ষবর্ণান্ তান্ ভ্োণসন্বদ্ধিন: সদশ্বান্, হংসবর্গে- 

ননোজবৈশ্চ অঞ্ছুনাশ্বৈ: সহ সমরে মিশ্রিতান্ দুষ্ট. ব্যনময়ন্ত ৪১৪। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_অজ্ভবন এইরূপ কহিলে, বিরাটনন্দন উত্তর ন্বর্ণভূষিত 

সেই অশ্বগুলিকে দ্রোণাচার্যের রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥১১॥, 

রথিশ্রেষ্ঠ অজ্জুন বেগে আদিতে লাগিলে, মন্তহস্তী যেমন অপর মন্তহস্তীর 

প্রত্যুদগমন করে, সেইরূপ দ্রোণ অজ্জুনের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥১২॥ 

তাহার পর অজ্ছ্ুন শতভেরীর ন্যায় নিনাদকারী শব্ঘ প্রশ্মাপিত করিলেন 

(বাজাইলেন) ; তাহাতে উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় সমস্ত সৈন্য বিচলিত হইল ॥১৩% 

তদনস্তর যুদ্ধে সমবেত লোকেরা প্রোণের সেই রক্তবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বগুলিকে 

হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও মনের ম্যায় বেগবান্ অর্জুনের অশ্বগুলির সহিত যুদ্ধে মিলিত 

দেখিয়া! বিন্ময়াপন্প হইল ॥১৪॥ 

(১১১-"*নোদয়ামাস তানশ্বান্--তা। (১৩) ততঃ প্রস্থাপয়ৎ-_তা, ***তেরীশতনিনাদিত্ 

--প্রভা। (১৪)-*-বিন্বযস্ত রণে--ভাঁ। 



৪৭২. মহাভারতে বিরা-ট 

সমাল্লিষ্টৌ তদান্যোম্যং দ্রোণপার্ধো মহাবলৌ | 
দৃষ্ট। প্রাকম্পত মুহ্র্ভরতানাং মহদ্বলম্ ॥১৬% (যুগ্মকম্) 

হ্যযুক্তস্ততঃ পার্থঃ প্রহুসন্নিব বীর্ষ্যবান্। 
রথং রথেন দ্রোণম্য সমাসাছ্য মহারথঃ ॥& ১৭॥ 

. অভিবাদ্য মহাবানুঃ সাস্তবপূর্ববমিদং বচঃ। 

উবাচ শ্রক্ষয়া বাচা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা! ॥১৮॥ (যুগ্মকম্) 
উ্ষিতাঃ ম্মো বনে বাসং প্রতিকণ্মন,চিকীর্যবঃ | 
কোপং নাহ্সি নঃ কর্তং সদা সমরহুর্জূয় ! ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
তাবিতি। ভরতানাং মহছ্বলং তদ্দিশালং সৈন্তং কর্ত, প্রথমং সংগ্রামমূর্ধনি, রো 

থাকো, বী্ধ্যসম্পন্লৌ অজিতো৷ কৃতবিদ্ভৌ মনম্থিনৌ চ তৌ৷ আচার্যশিল্কো দৃষ্ট1, পরধ্চ তদৈব 
মহাবলে তো দ্রোণপাধো অন্যোস্তং সমাঙ্গিষ্টো যুদ্ধায় মিলিতে দৃষ্টা মু: প্রাকম্পত, যহাযুদধ- 
সম্ভাবনাদ্দিতি ভাবঃ॥ ৫€---১৬॥ 

হর্যেতি। ততো বীর্ধ্যবান্, পরবীরছা। বিপক্ষবীরহস্ত1, মহারথেো। মহাবাহুশ্চ, কৌন্তেয়ঃ 

পার্থোহজ্ছুনঃ, আত্মনো রথেন আ্রোণন্ত রথং সমাসাস্ত, হর্যযুকো! গুরুদর্শনাদানন্দান্বিতঃ সন্, 

অভিবান্ধ, প্রহসঙ্গিব, হ্বক্ষুয়া কোমলয়! বাচা, সাত্বপূর্বম অনুনয়পূর্বকম ইদং বচ 
উবাচ ॥১৭---১৮। 

উধিতা ইতি। বনে বাসো যম্মিন কম্মণি তদ্যথা তথা, উধিতাঃ স্থিতাঃ ম্মো বয়ম্। 

ভারতভাবদীপঃ 

কপ ইতি ।॥১--১৩৪ প্রতিহন্িনোর্ডরোণাঞ্ছ্নয়োর্বাজিনাং মিশ্রণেনাতিসান্নিধ্যা ছিম্ময়ো 
জাতঃ ॥১৪--১৫৪॥ যদ! তু তো সমাঙ্সিষ্টৌ পরস্পরং রথস্থাবেবালিঙ্গিতবস্তৌ তদ1।ভরতানাং 
ব্লং প্রাকম্পৎ ফ্রোণোহজ্ছনেন সখ্যং গতোহম্থানেব প্রহরিস্যতীতি শঙ্বয়! ॥১৬__-১৮। 

সেই বিশাল কৌরবসৈম্ঠ রথারূঢ়, বলবান্, বিজয়ী, কৃতবিদ্ভ ও মনন্থী গুরু ও 

শিশ্যুকে প্রথমে সমরাঙ্গনে দেখিয়া, পরে আবার তখনই সেই মহাবল ভ্রোণ ও 

অঙ্জুনকে পরস্পর সম্মিলিত দর্শন করিয়া অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল ॥১৫-১৬। 

তাহার পর্ বলবান্, মহারথ, মহাবান ও বিপক্ষবীরহস্তা কুস্তীনন্দন অঞ্ঞুন আপন 
রথে দ্রোণের রথের নিকটে যাইয়া, আনন্দিত হইয়া, অভিবাদন করিয়া হাসিতে 
হাসিতেই যেন কোমলবাক্যে অনুনয়পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন-_ ৪১৭-__:৮ 

(১৮ সামপূর্ববষিদং বচঃ__বা। ব রা ম। 



শর্বধশি ব্রিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ং | ৪৭৩ 
অহং তু প্রহুতে পু প্রহবিষ্যাষি তেছনঘ ! | 
ইতি মে বর্ততে বুদ্ধিন্তস্তবান্ কর্ত,মর্থতি ॥২.॥ 
ততোহন্মৈ প্রাহিণোদ্দ্রোণং শরানধিকবিংশ'তম | 
অপ্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ পার্থশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবশ্ ॥২১॥ 
ততঃ শরসহত্রেণ রথং পার্থস্থয বীরধ্যবান্। 
অবাকিরভতো দ্রোণঃ শীত্রমস্ত্রং প্রদর্শয়ন্ ॥২২॥ 

হয়াংশ্চ রজত প্রখ্যান্ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ 
অবাকিরদমেয়াতমা পার্থং সক্কোপয়ন্িব ॥২৩। 

ভারতকৌমুদী 
“বৰ তু বনেচরাদৌ” ইতালুক্সমাসং। অতএবেদানীং প্রতিকণ্ধ শত্রু প্রতিক্রিয়াম, চিকীর্ধবঃ 
কর্তমিচ্ছবঃ সস্তঃ, আগতা ইতি শেষঃ। অতএব ছে সমরছুর্য় ! গুরো! নঃ অন্মাকমুপরি 

দৈব কোপং কর্ত.ং নাহলি ॥১৯। | 

অহমিতি। হে অনঘ! নিষ্পাপ গুরুদেব। তে তয় পূর্ববং ময়ি প্র্থতে তু অহং স্থাং 

প্রহরিস্তামি। ইতি বুদ্ধিষ্ষে বর্ততে, ভবানপি তৎ কর্ত,মহতি ৪২০৪ 
তত ইতি । ততো দ্রোণঃ, অন্দৈ অজ্জুনায়, অধিকবিংশতিং বিংশতেরধিকান্ শরান্, 

প্রাহিণোৎ ন্তক্ষিপৎৎ। পার্ধোহজ্ছুনশ্চ, কৃতো৷ শিক্ষিতে হস্তো অস্যাং ক্রিয়ায়াং স্ত ইতি কতহন্- 

বদ্যথ। তথা, লঘুহস্ততানিবন্ধনমিত্যর্থ:, অগ্রাপ্তান্ অন্পপস্থিতানেব তান্ শরান্ চিচ্ছেদ ২১৪ 

তত ইতি। ততঃ পরম্, বীধ্যবান্ ভ্রোণঃ, শীগ্তমস্ত্ং শীস্তান্তক্ষেপশক্তিং প্রদর্শয়ন্ সন, ততঃ 

নাদের, শরসহত্রেণ পার্থস্ত রথম্, অবাকিরৎ আবৃণোৎ ॥২২৪ 

“আমরা বনবাস সমাপ্ত করিয়াছি ; এখন শক্রদের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছার 
আসিয়াছি ; অতএব হে সমরদুর্জয় গুরুদেব! আপনি আমাদের উপরে সর্বদাই 

ত্রশধ করিতে পারেন না ॥১৯। 

কিন্তু হে নিষ্পাপ। আপনি প্রথমে আমাকে প্রহার করিলে, আমি পঞ্সে 

আপনাকে প্রহার করিব ; এইরূপই আমার ইচ্ছা! রহিয়াছে; ম্ৃুতরাং আপনি তাহাই 

করিতে পারেন ॥২০॥ 
তদনস্তর দ্রোণাচাধ্য অর্জুনের প্রতি কুড়িটার অধিক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 

অঙ্ছুনও লঘুহস্ততা প্রযুক্ত সে বাণগুলি উপস্থিত না৷ হইতেই সেগুলিকে ছেদন 

করিলেন 8২১ 
তাহার পর বলবান্ ভ্রোণ সত্বর অন্ত্রক্ষেপশক্তি দেখাইতে থাকিয়া! সেই স্ছান 

হইতেই বহুসংখ্যক বাণদ্ধারা অর্জ,নের রথ আবৃত করিয়া ফেলিলেন ৪২২৪ 

উকি বান। ূ 
 বিষাট-** (১২) * 

'এ্চগাাঃগহাকহাইাজীর ৪.৩ ৮০ “লা ৫? ৪ পারা তাস 



৪৭৪ মহাভারতে বিরাট- 

এবং প্রবর্তে যুদ্ধং ভারদ্বাজকিরীটিনোঃ | 

সমং বিমুঞ্চতোঃ সংখ্যে বিশিখান্ দীগুতেজসঃ ॥২৪॥ 

তাবুভে। খ্যা তকণ্মাণাবুভৌ বায়ুসমৌ জবে | 
উভে দিব্যান্ত্রবিদ্বাংসাবুভাবুতমতেজসৌ | 
ক্ষিপন্তোৌ শরজালানি মোহয়ামাসতুর্নরান্ ॥২৫॥ 

ব্যম্ময়স্ত ততে! যোধা যে তন্্রাসন্ সমাগতাঃ | 
শরান্ বিস্বজতোন্ত,পং সাধু, যার ॥২৬॥ 

বদ ক ০ ও এ ওঠ আব এ ও এব পা ৮ চাচার বরা ওর ৯ “৫ হা ৬১ 

টির 
হয়ানিতি। অমেয়াত্মা অজেয়ন্বরূপে! দ্রোণঃ, পার্থং সক্কোপয়ক্সিব, শিলাশিতৈঃ পাধাণঘর্ধণেন 

হধারীকৃতৈঃ, কঙ্ছপত্রৈর্বাণৈঃ রজতপ্রখ্যান্ রৌপ্যতুল্যশুত্রবর্ণান্, হয়ান্ পার্থম্ত অশ্বান্, অবাকিরং 
আচ্ছা দয়ৎ ২৩৪ 

এবমিতি। সংখ্যে যুদ্ধে, সমং সমানমেব, দীগ্ততেজস উজ্জলান্, বিশিখান্ বাণান্, বিমুঞ্চতো- 
নিক্ষিপতোঃ ভারদ্বাজকিরীটিনোত্ডেনাজ্জুনয়োঃ, এবং যুন্ধং প্রববৃতে ॥২৪। 

তাবিতি। তাবুভৌ ভ্রোণাঞ্জুনৌ, খ্যাতকম্মাণৌ, প্রসিদ্ধবিক্রমৌ, উভভাবেব জবে বেগে 
বায়সমৌ, উভাবেব দিব্যাস্্রবিদ্বাংসৌ, উভাবেব উত্তমতেজসৌ । অতএব তো৷ শরজালানি ক্ষিপস্তো, 
নরান্ মোহয়ামাসতুঃ । ষট্পার্দোহয়ং প্লোকঃ ॥২৫॥ 

ব্ম্ময়স্তেতি। ততঃ, তত্র ঘে সমাগতা আলন্, তে যোধাঃ, ব্যন্ময়ন্ত প্রোণাজ্জুনয়োধু দ্ধ- 

দর্শনাছিন্মিতা অভবন্। তথা তুর্ণং শরাঁন্ বিহ্জতোনিক্ষিপতোস্তয়োযুদ্ধিম সাধু সাধু ইতি উত্তিতি 

শেষ*, অপুজয়ন্ নিতাম ॥২৬॥ 
০.০ সপ পপ শপ পা আপস” সপ পপর এ 

এবং অজ্ঞে়স্বভাব ত্রোণ অর্জুনকে ক্রুদ্ধ করতই যেন ন শিলাশিত বাণদ্ার 

অঞ্জনের রৌপ্যতুল্য শুত্রবর্ণ অশ্বগুলকেও আবৃত করিলেন ॥২৩। 

যুদ্ধে সমানভাবে উজ্জল-বাণক্ষেপকারী দ্রোণ ও অর্জনের এইরূপ যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল ॥২৪॥ | 

তাহাদের দুই জনেরই বিক্রম প্রসিদ্ধ ছিল, ছুই জনই বেগে বায়ুর তুল্য 

ছিলেন, তুই জনই দিব্য অস্ত্র জানিতেন এবং দুই জনেরই উৎকৃষ্ট তেজ ছিল। তাই 

তাহার৷ বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া তত্রত্য লোকদ্িগকে মোহিত করিলেন ॥২৫॥ 

তৎপরে সেখানে যে সকল যোদ্ধা আসিয়াছিল, তাহারা বিম্রিত হইল এবং 

বাণক্ষেপকারী দ্রোণ ও অঞ্জনের সেই যুদ্ধকে “সাধু সাধু” বলিয়! প্রশংসা! করিতে 
লাগিল ॥২৬॥ 

(২৪)..*সমং বৈ মুঞ্তোযুদ্ধে প্র। (২৫). পাকি বাবলা. "*মোহয়া- 
মাসতুন্পান্-প্র বা বরা ম। 

পপি লাল শিশীপশাপাদা পপ পাপী পসপপপপাপ পাপা পাপা পা০িলগপ জাম্প শা প্পাদা পপি পাশা শশী শীট শিপাপাপতিশীশী তত 



পর্ব্বশি ত্রিপর্চাশতমোহধ্যায়ঃ | টি 
ভ্রোণং হি সমরে কোহন্যো যোদ্ধ মতি ফাল্গুনাশ | 
বৌদ্রঃ ক্ষত্রিয়ধশ্মোহয়ং গুরুণা সহ যুধ্যতে | 
ইত) ক্রবন্ জনাস্তত্র সংগ্রামশিরসি স্থিতাঃ ॥২৭॥ 

বীর তাবতিসংরক্ষৌ সন্নিকৃষ্টৌ মহারথো | 
ছাদয়েতাং শরব্রাতৈরন্যোন্যমপরাজিতে৷ ॥২৮॥ 
বিশ্ার্ষ্য স্থমহচ্চাপং হেমপুষ্ঠং ছুরাসদম্ । 
ভারদ্বাজোহথ সংক্তুদ্ধঃ ফাল্গুনং প্রত্যবিধ্যত ॥২৯॥ 

স সায়কময়ের্জালৈরজ্জুনস্থ রথং প্র-ত। 
ভানুমন্তিঃ শিলাধৌতৈর্ভানোঃ প্রাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
 দ্রোণমিতি । ফাল্গনাদজ্ছুনাৎ অন্তঃ কো হি জনঃ, সমরে প্রোণমূ, যোক্ছ,ং প্রহর্থ,মতি, 

অপি তু কোহপি নেত্যর্ঘঃ। শিস্তো গুরুণা সহ যদ্যুধ্যতে, অয়ং ক্ষত্রিয়ধণ্মো রৌপ্র এব । তত্র 

তদানীং সংগ্রামশিরসি স্থিতা জনা ইত্যক্রবন্। ষ্ট্পাদোহয়ং ক্গোকঃ 7২৭৪ 

বীরাবিতি। অতিসংরক অতীববক্রুদ্ধী, সম্গিকৃষ্টৌ মহারথো অপরাঞ্জিতো চ তো বীরো, 
শরাণাং ব্রাতৈঃ সমূহৈ:, অন্যোন্তং ছাদয়েতাং ছাদিতবস্তো ৪২৮ 

বিক্ষাধোতি। অথ সংক্রুদ্ধো ভারহাজে! দ্রোণঃ, হেমপু্ঠং হ্বর্ণথচিতপৃষ্ঠং তুরাসদং সমগ্চ্চ 

চাপম্, বিক্ফার্ধ্য বিস্তাধ্য, ফান্ধনমজ্জুনং প্রত্যবিধ্যত ॥২৯॥ | 
সইতি। স্ ভারদাঁজ:, শিলায়াং ধোৌতৈতর্ষণেন পরিষ্কৃতৈত, অতএব ভামন্তিঃ কিরণ- 

ভারতভা ব্দাপঃ 

প্রতিকন্ম শত্রণামপকারম্ ॥১৯-__২*॥ কৃতহন্তবৎ স্থশিক্ষিতহস্তযুকতং যথা স্ান্তখা চিচ্ছেদ 
/২১-_-২৩॥  সমমবিশেষেণ ॥২৪৪ বিছুযৌ বিদ্বাংসো ॥২৫--২৯। টিচার 

“অজ্জুনভিনন অন্য কোন্ লোক দ্ধ দ্রোণাচাধ্যকে প্রহার করিতে পারে ?। 

তবে অজ্ছুন যে শিষ্য হইয়া গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, এই ক্ষত্রিয়ধর্মট। ভয়ঙ্কর 

বটে'। তখন যুদ্ধস্থিত লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল ॥২4। 

ক্রমে অতিক্রুদ্ধ, নিকটবর্তী, মহারথ ও অপরাজিত সেই বীরের তুইজনই শর- 

সমূহদ্বারা পরম্পরকে আবৃত করিলেন ॥২৮ 
তৎপরে অতিজ্রুদ্ধ দ্রোণ স্বর্ণথচিত, দুর্ধধ ও অতিবিশাল ধনু বিস্তৃত করিয়। 

অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৯॥ 

(২৭). *“গুরুণ! যদযুধ্যত--প্র বা ব রা ম। ৮) অভিনংরকৌ- প্র বা বরা ম, "" 

সিট মহাতুজোঁ-বা বরা ম। (২৯)--সংকুদ্ধাহখ ভরছা: ফাক্কনং রতমুত-এ। 

(৩*) পার্থং ল হুমহাবাহর্বেগেন চ--ভা। 

১ 
০ 



৪৭৬ ষহাভারতে : বিরাট- 

পার্থঞ্চ স মহাবাহ্র্মহাবেগৈর্মহারথঃ | ক 
বিব্যাধ নিশিতৈরবাণৈর্মেঘে। রুষ্ট্যে পর্ববতম্ ॥৩১॥ 

তখৈব দিব্যং গাণ্ডীবং ধনুরাদায় ফাল্গুন 
শক্রস্থং বেগবান্ হৃষ্টে! ভারসাধনমুত্তমম্ । 

বিসসর্্জ শরাংশ্চিত্রান্ স্থবর্ণবিকৃতান্ বহুন্ ॥৩২। 

নাশয়ন্ শরবর্ধাশি ভারদ্বাজস্ বীর্য্যবান্। 

তুর্ণং চাপবিনিু কৈ্তদ ভুত মবাভবৎ, ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্) 

স রথেন চরন্ পার্থ; প্রেক্ষনীয়ো ধনঞ্জয়ঃ | 
যুগপদিক্ষু সর্ববাহ্থ সর্ববশস্ত্রাণ্যদর্শয়ত ॥৩৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
বন্তিঃ, সায় কময়ৈবাণময়ের্জালৈ:, অজ্ছুনস্ত রথং প্রতি তদুপরিদেশ ইত্যর্থ:, ভানোঃ সুধা 

প্রভাং প্রাচ্ছাদয়ৎ ॥৩৭॥ 

পার্থমিতি। কিঞ্চেতি চার্থ:। মহাবাহ্নশ্মহারথশ্চ স্ ভারদ্বাজঃ, মহান্ বেগো৷ যেষাং তৈ:, 

নিশিতৈর্বাণৈই, মেঘো। বৃষ পর্বতমিব, পার্থং বিব্যাধ ॥৩১। 
তথেতি। তখৈব বীধ্যবান্ ফান্তনোহজ্জুনঃ, বেগবান্ হষ্টশ্চ সন্, শক্রু্ম, ভারসাধনং দুফর- 

কাধ্যনাধকম্, দিব্যং হ্র্গায়ম, অতএবোত্তমঞ্চ, গাণ্তীবং ধন্থ্রাদায়, তচ্চাপবিনির্্, কৈ: শরৈঃ, 

ভারঘবাজন্ত ভ্রোণন্ত, শরবধাণি তুর্ণং নাশয়ন্ স্বর্ণবিকৃতান্ স্বর্ণথচিতান্, অতএব চিজ্ান্ বহুন্ শরান্ 

বিসসর্জ । তদর্জুনশ্ত কাধ্যমতুতমিবাভব। ছাত্রিংশঃ শ্লোক: ষটপাদঃ ॥৩২--৩৩। 

সইতি। প্রেক্ষণীয়ঃ সথদৃশ্মৃত্তিঃ, পার্থ; পৃথাপুত্রঃ স ধনঞ্যয়ঃ, রথেন চরন্ সন্, যুগপদেকদৈব, 
সর্ধান্থ দিক্ষু সর্বশস্ত্রাণি অধর্শয়ৎ ॥৩৪। | 

এবং তিনি শিলাপরিষ্কৃত ও উজ্জল বাণময় জালদ্বারা অজ্জ্নের রথের উপরে 

সুর্যের আলোক নিবাগিত করিয়া ফেলিলেন ॥৩০। 

আর মহাবাহু..ও.মহারথ দ্রোণাচাধ্য-__মেঘ যেমন [বৃষ্টিদ্ধারা পর্বত বিদ্ধ করে, 
সেইরূপ মহাবেগশালী নিশিত বাণদ্বারা অজ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥৩১॥ 

সেইরূপই বলবান্ অঞ্ছুনও বেগবান্ এবং হষ্ট হইয়া, শক্রনাশক, হু্রকাধ্যসাধক, 

দিব্য ও উত্তম গাণ্তীবধন্থু লইয়া, সেই ধনু হইতে বিমুক্ত বাণদ্ধার! সত্বরই দ্রোণের 
শরবৃণ্ি বিনাশ করিবেন বলিয়া, স্বর্ণথচিত ও বিচিত্র বন্তর বাণ নিক্ষেপ করিলেন; 
অর্জনের সেই কার্ধ্য যেন অদ্ভুতের স্ায় হইল ॥৩২-_-৩৩% . : 

(*২)."বেগবন্ধষ্- প্র ভা। (৩৩).*শময়ন্ শরবর্ধাণি-ব। (৩৪)..নর্ববশোহস্ত্রাণা- 

দরশয়ৎ--ভা। | 



পর্ববণি ভ্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ| ৪৭৭ 

একচ্ছায়মিবাকাশং বাণৈশ্চক্রে ধনঞ্জয়ঃ | 
নাদৃশ্যত তদ! দ্রোণো নীহারেণেব সংবৃতঃ ॥৩৫॥ 
তম্যাভবত্তদা রূপং সংবৃতম্ত শরোত্মৈত | 
জান্বল্যষানস্য বথ! পর্ববতস্তেব সর্ববতঃ ॥৩১1 

দৃষ্ট? তু পার্থস্ত রণে শবৈঃ স্বরথমারতম্। 
স বিশ্ফার্য্য ধনুঃশ্রেষ্ঠং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ॥৩৭॥ 
অগ্নিচক্রোপমং ঘোরং বিকর্ষন্ পরমায়ুধম্ । 

ব্যশাতয়চ্ছরাংস্তাংস্ত দ্রোণঃ সমিতিশোভনঃ | 

7 শব্দো বংশানামিব সি ॥৩৮॥ লি 

জজ 

একেতি । ধনঞ্জয়ো বাণৈঃ আকাশম্ একচ্ছায়মিব চক্রে, অবকাশারক্ষণারদিতি ভাবঃ | তা চ 

ভ্রোণো নীহারেণ সংবৃত ইব সন্ ন অধৃষ্টাত ॥৩৫॥ 

তশ্তেতি। তদ! শরোতমৈ: সংবৃতশ্ত তশ্য ভ্রোণশ্ত রূপম্, সর্বধতো জাজলামানস্ক ভৃশং জলিতন্ত 

পর্বতন্য রূপং যথা তথ। অভবৎ্। ইবশবঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৩৬। 

ৃষ্টেতি । সমিতিং সমরাঙ্গনং শ্ববীরশ্রিয়া শোভয়তীতি সমিতিশোভনঃ, “সমিত্যাজি, 

সমিদ্ধুধ*” ইত্যমরঃ। স ভ্রোণপ্ত, রণে দ্বরথম্, পান শবৈরাবৃতং দু, মেঘন্য শ্তনিতং 

গজ্জিতমিব নিশ্বনঃ শবে যস্ত তত, অগ্লিচক্রোপমং ঘোরং পরমাযুধঞ্চ ধন; শে্ঠম্, বিস্ফাধ্য 

বিস্তীধ্য, বিকর্ষন আকর্ষন, তান পাখনিক্ষিগ্ান শরান্, ব্যশাতয়ৎ্ ব্যশাশয়ৎ। ততঃ, 

দহতাং দহামানানাং বংশানাং শব! ইব, মহান্ শব্ঃ অভূৎ্ঘ। অগ্রত্রিংশতুমঃ ক্পোকঃ ষ্ট- 

পাদ; ॥৩৭---৩৮। 

ররর 

(পান কিস গিরি িরিরানারাা টির রাটিররিিউিউিটিটি রি 

এবং স্ুৃশ্যমুণ্তি পৃথানন্দন অর্জুন রথে বিচরণ করিতে থাকিয়া একদাই সকল 

দিকে সকল অস্ত্র প্রকাশ করিলেন ॥৩৪॥ 

আর অজ্জুন বাণদ্ারা আকাশটাকে যেন একটাসাত্রচ্ছায়াযুক্ত করিয়া 

ফেলিলেন। তখন দ্রোণ যেন তুষারে আবৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন না ৪৩৫। 

এবং তখন বাণজালে আবৃত দ্রোণের আকৃতিট! যেন সকল দিকে প্রজ্ছলি ত 

পর্বতের আকৃতির স্তায় হইয়া পড়িল ৪৩৬। 

সমরাঙ্গনের শোভাকারী দ্রোপাচারধ্য যুদ্ধে নিজের রথখানাকে অজ্জনের বাণে 

আবৃত দেখিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী ও বার যায় তক জো 

(৩).:.জাজলামানন্ত তা! _প্র বাব রা! ম, ***পর্বাতন্েব সর্বশঃ_ভা। (০৮) অরিবররয়ং 

ঘোরম্- প্র, -ব্কর্ষৎ পরমাহুধম্__ৰা! ব গা ম, **+বিকর্ধৎ পরসাযুধম্_তা। | 



গিনি মহাভারতে বিরাট- 

জাম্বনদময়েঃ পুইৈশ্চিত্রচাপবিনির্গতৈঃ। 
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা দিশঃ সূর্য্যস্য চ প্রভাম্ ॥৩৯1 
ততঃ কনকপুহ্ানাং শরাণাং নতপর্ববণাম্। 
বিয়চ্চরাণাং বিয়তি দৃশ্যান্তে বহবো ব্রজাঃ ॥৪০1 
দ্রোণস্থয পুঙ্খসক্তাশ্চ প্রভবস্তঃ শরাসনাত। 
একো! দীর্ঘ ইবাদৃশ্যদাকাশে সংহতঃ শরঃ ॥৪১। 

এবং তো স্বর্ণবিকৃতান্ বিমুঞ্চন্তৌ মহাশরান্। 
আকাশং সংর্তং-বীরাবুক্কাভিরিব চক্রতুঃ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 
জান্বংনর্দেতি । অমেয়াত্মা অজ্ঞেস্বরূপো ভ্রোণঃ, চিত্রাচচাপাদ্ধিনির্গতৈ:, জাঙনদ্রমণৈঃ 

স্বণখচিতৈঃ, পুজ্ধৈঃ শরৈঃ, দিশঃ সূর্য্য গ্রভাঞ্চ প্রাচ্ছাদয়ৎ $৩৯। 

তত ইতি। ততো! বিয়তি আকাশে, কনকপুত্খানাম্, নতপর্্বণাম্, ঈষদবক্রপ্রান্তানাম্, বিয় 
চরাণীং শরাণাম্, বহবে। ব্রজাঃ শ্রেণয়ে। দৃশ্টন্তে স্ম |৪০। 

ভ্রোণন্যেতি। দ্রোণশ্ত শরাপনাৎ কার্খ,কাৎ্, প্রভবস্ত আবির্ভবস্তঃ শরাশ্চ, পুঙ্খসক্তা; পুঙ্ছে 

পুঙ্খে লগ্ন অভবঙ্গিতি শেষঃ। অতএব আকাশে একো দীর্ঘ: শর ইব, সংহত: সম্মিলিত; * 

শরসমূহঃ, অদৃশ্যৎ অনৃশ্যত লোকৈরিতি শেষঃ ॥৪১॥ 
এবমিতি । তো বীরো ভ্রোণাঁঞ্জুনো, দ্বর্ণাবিরুতান্ হ্বর্ণখচিতান্ মহাশরাঁন্, এবং বিমুঞচন্তো সন্থৌ, 

উদ্কাভিরিৰ আকাশং সংবৃতং চক্রতুঃ ॥৪২। 

সেই শরসমূহ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন দহামাঁন বংশের শব্দের ম্যায় গুরুতর 

শব হইতে থাকিল ॥৩৭-_৩৮॥ 
তৎপরে অজ্ঞেয়ন্বভাব দ্রোণ আপন ধনু হইতে নির্গত হ্বর্ণখচিত বাণছ্ারা সকল 

দিক আবৃত ও সূর্যের আলোক নিবারিত করিলেন ॥৩৯1 
তাহার পর স্বর্ণপুজ্ঘ, নতপব্র্ব ও আকাশচর বাণসমূহের বহুতর শ্রেণী আকাশে 

দেখা যাইতে লাগিল ॥9০1 | 

তখন ভ্রোণের ধন্থু হইতে বাণ সকল পুঙ্খে পুজ্খে সংলগ্ন হইয়া নির্গত হইতে 

লাগিল ; তাহাতে আকাশে একটা দর্ঘবাণের ্ যায় সেই পরস্পরসংলগ্ন শরগুণিকে 

দেখা যাইতে থাকিল 78১1 

(৩৯).-*চিত্রচাপবরাতিগৈং প্র ভা। (৪১) একো দীর্ঘ ইবাদৃশ্ততাকাশে সংবৃতঃ শরঃ 

শ্্্রি। 7 
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 শরাস্তয়োস্ত বিবভূঃ কস্কবহিণবাসসঃ | 
পঙ্ক্ত্যঃ শরদি খস্থানাং হংসানাং চরতামিব 1৪৩1 
যুদ্ধং সমভবত্ত্র স্থসংরন্ধং মহাত্মনোঃ | 
দ্রোণপাশগুবয়োধোরং বৃত্রবামবয়োরিৰ ॥8৪॥ 
তৌ৷ গজাবিব সংস্রুদ্ধৌ বিষাণাপ্রৈঃ পরস্পরমূ। 
শরৈঃ পুর্ণায়তোত্হ্ষ্টৈরন্যোন্যমভিজন্তুঃ ॥8৫॥ 
তে। ব্যবাহরতাং যুদ্ধে সরব রণশোভিনৌ | 
উদ্দীরয়ন্তৌ সমরে দিব্যান্তাস্ত্রাণি ভাগশঃ ॥৪৬। 

ভারতকৌমুদী 
শর! ইতি। কঙ্কবহিণাঃ কন্কপক্ষিমযুরপক্ষিপক্ষা বাসাংসি আচ্ছাদকা যেষাং তে তাদুশাঃ, 

তয়োপ্রে 1 ণাজ্জুনয়োঃ শরাঃ, শরদি শরৎকালে, চরতাং খস্থান!ম্ আকাশবত্তিনাং হংসানাং পওক্ঞাঃ 

শ্রেণয় ইব, বিবতৃঃ বিরেজিরে ॥৪৩। 

যুদ্ধমিতি । বুজ্রবাসবয়োরিব, তত্র তদানীম্, মহাত্মনোদ্রেণপাগুবয়ো, হুমহৎ সংরন্ধং কোধো 
যন্মিন তত তাদৃশং ঘোরঞ্চ যুদ্ধং সমভবৎ ॥88॥ 

তাবিতি। সংক্রুদ্ধো৷ গজৌ, বিধাণা্রৈদস্তাগ্রেঃ পরস্পরযিব, তো জ্রোণাঞ্ছুণ, পূর্ণম্ আয়তেল 
'আরুষ্টেন ধনুষা উতস্ষ্টেঃ শরৈঃ, অন্যোন্যম, অভিজঙ্তুঃ 8৪৫॥ | 

তাবিতি। সংরৰেৌ ক্রুদ্ধ রণশোভিনৌ চ, প্রোণাঙ্ছুনৌ, সমরে, ভাগশঃ স্বম্বভিন্ন- 

দেশে, দিব্যান্তত্ত্রাণি, উপীরয়ন্তেৌ৷ নিক্ষিপন্তো সন্তৌ, যুদ্ধে ব্যবাহরতাং মহাবীরবাবহারমেব 
অকুরুতাম্ ॥5৬। 

সেই বীরের ছুই জনই এইভাবে ন্বর্ণথচিত মহাবাণ সকল নিক্ষেপ করিতে 

থাকিয়! উচ্কাদ্বারাই যেন আকাশটাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥৪২॥ 

ঠাহাদের বাণগুলি কম্কপক্ষী ও ময়ূরপক্ষীর পক্ষযুক্ত ছিল ; স্থৃতরাং শরংকালে 

আকাশচারী হংসশ্রেণীর ম্যায় সেগুলি শোভা পাইতে লাগিল ॥85। 

পূর্রবকালে বৃত্রান্থর ও ইন্দ্রের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন মহাত্মা! ফ্রোপ এবং 

অজ্জুনের যুদ্ধও অত্যন্ত ক্রোধপ্রযুক্ত সেইরূপ ভয়ঙ্করভাবেই হইতে লাগিল 8988 

ছইট! হাতী যেমন অত্স্ত ক্রুদ্ধ হইয়। দত্তাগ্রদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, 

সেইরূপ দ্রোণ ও অঙ্জুন পূর্ণ আকৃষ্ট ধনু হইতে বিযুক্ত বাণদ্বার৷ পরস্পরকে আঘাত 

করিতে লাগিলেন ॥8৫॥ 

(৪০)--পতক্রয্ঃ শিরসিশ্থানাম্_ ভ1,। (৪৫) তো গজাবিব চাসান্-__বা! বরা ম ভা। 



৪৮০ মহাভারতে বিরাট- 

অথ ত্বাচার্যযমুখ্যেন শরান্ হষ্টান্ শিলাশিতান্। 
স্যধারয়চ্ছিতৈর্বাণৈরক্ফুনো জয়তাং বরঃ 0৪৭1 
দর্শয়ন্ বীক্ষমাণানাম্ত্রমুগ্রপরাক্রমঃ | 
ইযুভিস্তরমাকাশং বহুভিশ্চ সমাবৃণোৎ 0৪৯ যুগ্মাকম্) 

_ জিঘাংসম্তং নরব্যাস্রমর্ুং তিগ্মতেজসম্ । 

আচার্য্যমুখ্যঃ সমরে 'ড্রোণঃ শন্ত্রভূতাং বরঃ | 

»ভ্ুনেন সহাক্রীড়ন্ শরৈঃ সন্নতপর্ববভিঃ ॥৪৯॥ 
দিব্যান্যন্ত্াণি বর্ষম্তং তশ্মিন্ বৈ তুমুলে রনে। 
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্ধ্য ফাল্গুনং সমযোধয়ু ॥৫ ॥ (যুগ্মকমূ) 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ, উগ্রো ভয়ঙ্করঃ পরাক্রমো যন্য সঃ) অতএব জয়তাং বরঃ অঞ্জুনঃ, শিতৈ: 

স্থধারৈর্বাণৈঃ, আচার্ধামুখোন দ্রোণেন, হষ্টান্ নিক্ষিপ্তান্, শিলাশিতান্ শিলায়াং ঘর্ষণেন স্থুধারী- 
কৃতান্ শরান্ ন্যবারয়ৎ ; তথ বীক্ষমাণানাং জনানাং সমীপে অস্ত্রং দর্শয়ন্ সন্, বহুভিঃ ইযুভির্বাণৈ: 

তুর্ণম আকাশং সমাবুণোচ্চ ৪৪৭ _ ৪৮॥ 

জিঘাংসম্তমিতি । আচাধ্যমুখ্যঃ শস্তভৃতাং বরশ্চ দ্রে।ণঃ, ন্নতপর্ববভিবক্রপ্রান্তৈঃ শবৈঃ, সমরে 

অঞ্ছুনেন সহ, আক্রীড়ন্ খেলাং কু্ববস্মিব স্বকীয়ৈরস্ত্রৈঃ, অঙ্ছুনিস্তান্ত্রাণি সংবার্ধ্য, তশ্মিন্ তৃমূলে 
রণে, দিব্যানি অগ্ত্রাণি বর্ষন্তমত। তিগ্মতেঞ্জসম্, জিঘাংসন্তং হস্তমিচ্ছন্তম, নরব্যাগ্রম, ফাল্ধনং 

তদ্রপাপরপর্ধ্যায়ম অঞ্জুনম্, সমযোধয়ৎ | উনপঞ্চাশত্রমঃ স্লৌকঃ যট্পাদঃ ॥৪৯-_-৫০৪ 
ভারতভাবদীপঃ ূ 

তেজিতৈঃ ॥২৯_-৩১॥ ভারসাধনং শক্রমর্দনক্ষমম্ অচ্ছেগ্যমিত্যর্থ; ॥৩২-__৪৪৪ বিষাণাগ্রে- 
দন্তাগ্েঃ 8৪৫8 ব্যবহরতাং ব্যবহারং ধশ্মযুদ্ধং কৃতবস্তোৌ ॥৪৬--৪৭। জিঘাংসতাপ্যঙ্নেন 

সমরশোভী দ্রোণ ও অজ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! যুদ্ধের অপর দিকে দিব্য অস্ত 
সকল নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে মহাবীরের ব্যবহারই করিতে লাগিলেন ॥৪৬ 

তাহার পর, ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ও বিজয়িশ্রেষ্ঠ অজ্জুন নিশিত বাণসমূহদ্াগ 
ভ্রোণনিক্ষিপ্ত শিলাশিত বাণসমূহকে নিবারণ করিলেন এবং দর্শকদিগকে অস্থ 
দেখাইতে থাকিয়া বনুতর বাণদ্বারা সত্বরই আকাশটাকে আবার আবৃত করিয়া 

ফেলিলেন ॥৪৭---৪৮৪ 

তখন আচাধ্যপ্রধান ও শত্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আনতপব্র্ব শরসমৃহদ্বারা ঘুদ্ধে 

(৪৭) অথ আচার্ধযমুখ্যেন শরান্ ্ টান্ শরাসনৎ। নিবারয়ৎ-_-ত11 (৪৮) ক্টোকঃ প্র নাস্তি। 

(৪৯) প্রথমার্ধং প্র নাস্তি। (**) দিব্যান্তস্রাণি চ স্বোণঃ প্রমুকস্তং মহারণে-জ পিব্যান্তরাণি 

বিমুকন্তং ভারঘাজং মহারণে .."ফান্ধনঃ সমযোধয়ৎ--তা। 
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তয়োরাসীশ সংপ্রহথারঃ তুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ | 
অমধিণোস্তদাহন্যোন্যং দেবদানবয়োরিৰ ॥৫১॥ 

এন্দরং বায়ব্যমাগ্রেরমন্্রমস্ত্রেণ পাগুবঃ | 
দ্রোগেন বুক্তং মুক্তন্ত গ্রসতি ম্ম পুনঃ পুনঃ ॥৫২॥ 

এবং শুরৌ মহেম্বাসৌ বিস্জন্তোৌ শরান্ শিতান্। 
একচ্ছায়ং চক্রতৃস্তাবাকাশং শরবষ্টিভিঃ ॥৫৩া 

ততোহর্জভুনেন মুক্তানাং পততাঞ্চ শরীরিঘু । 

পর্ধতেঘষিব বজাণাং শরাণাং আায়তে ধ্বনিত ॥৫৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

তয়োরিতি । কুদ্ধয়োঃ। অমধিপোঃ পরোৎকর্ষমসহমানয়োশ্চ, নরসিংহয়োস্তয়োর্রোণা- 

্দুনয়োঃ, তদা! দেবদানবয়লোরিব, অন্োন্যৎ সংপ্রহারো যুন্ধমাসীতৎ্ ॥৫ ১৪ 

ধরন্্র্মিতি। পাগবোহজ্জুনঃ, অস্ত্রেদ অন্বরূপেণেত্যাশয়ঃ। ভ্রোণেন মুক্তং মৃক্তত্ত, বীন্দায়াং 

দবিরুক্তিঃ, এজ্জং বায়ব্যম আগ্নেয়ধাকাম, পুন: পুন, গ্রসতি স্ব গ্রাসবৎ বিলুষ্পতি শ্ ব্যনাশয়- 

দিতার্থঃ 1৫২1 

এবমিতি | শুরৌ মহেঘাসৌ মহাধনুদ্দরৌ চ তৌ জোগাঙ্ছনে, এবং শিতান্ শরান্ 

বিস্বজস্তো সম্তো, শরবৃ্িভি 00578 টনি, ॥৫৩। 

অর্জুনের নহিত খেল! করিতে থ [কিয়াই যেন, আপন অক্ারা অর্জনের « অস্ত 

নিবারণ করিয়া, সেই তুমুল যুদ্ধে দিব্যান্্রর্ণকারী, শীক্ষতেজা ও বধাভিলাষা 

নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৯-৫০ 

তখন দেব ও দানবের যুদ্ধের স্তায় ক্রুদ্ধ ও অসহিষু। নরশ্রেষ্ঠ প্রোণ এবং 

অর্জুনের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৫১॥ 

প্রোণাচার্ধ্য যখন যখন এন্দ্, বায়ব্য ও আগ্নেফ় অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 

লাগিলেন ; অর্জনও তখন তখনই অনুরূপ অন্ত্্ধারা বার বার সেগুলিকে বিনষ্ট 

করিতে থাকিলেন 1৫১ 

মহাবীর ও মহাধনুদ্ধর দ্রোণ ও অর্জুন এইভাবে নিশিত বাণসমূহ নিক্ষেপ 

করিতে থাকিয়৷ সেই বাণবৃষ্টিদ্বার' আকাশটাকে যেন একটা ছায়াযুক্ত করিয়া 

ফেলিলেন ॥৫৩। 

তাহার পর পর্বতের উপরে র বন্জ পড়িবার সময়ে যেমন শব শব্দ শুনা যায় সেই- 
০৮৭ পাপা সারার 

(€১)-..জফৈধিনোত্যদাস্তোন্কম--ভা । (৫২) *দ্রোণেন মুকরমাজন্ত-_বা বরা ম,"স্সুক্কং 

যুক্্৯_ত1। (৫৩,-শবাংস্তঙব_ভ1।  (£৪) ''পততাং বৈ.শর়তে শ্বনঃ-বা বরা 

মতা। | 

বিশ্াট-৯১ (১২) 



৪৮২ বঙ্াভারতে বিব্বাট- 

ততো! নাগ! রথাশ্চৈব সাদিনশ্চ বিশাংপতে ! |. 
শোণিতাক্তা ব্যদৃশস্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ 7৫৫7 
বাহুভিশ্চ সকেযৃরৈবিচ ক্রৈশ্চ যহারখৈঠ। 
লুধর্ণচিত্রৈঃ কবনৈর্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ॥৫৬1 
বযোধৈশ্চ নিহতৈতস্তত্র পার্থবাপপ্রগীড়িতৈঃ 

বলমাসীত সমুদ্ত্রাস্তং দ্রোণার্জনসমাগমে ॥৫৭॥ (বুগ্মকম্) 
বিধুন্বানৌ তু তৌ তত্র ধনুষী ভারসাধনে । 
আচ্ছাদয়ে তামন্যোন্যং ততক্ষতুরথেযুভিঃ ॥৫৮॥ 

৩০ রাডডগুভগঞ জগ কক জগ্জতঞ জতভত বললটিজততকিভপসহ পরত জল্রিততততিলক ০ সসিজঞজিক্লিস এত্ত ল 

জে 

তত ইতি। ততঃ অঞ্জুনেন মুক্তানাম্, শরীরিযু কৌরবসৈচ্তেযু পততাঞ্চ শরাণাম, 

পর্বতেষু পততাং বজ্াণামিব, ধবনিঃ শ্ুয়তে স্ম ॥৫৪1 | 

তত ইতি । হে বিশাংপতে ! ততঃ শোণিতাক্তা অঞ্ভুনশরাঘাতাৎ রক্তাক্তাঃ নাগা 

হন্তিনঃ, রথাশ্চ, সাদিন আরোহিণশ্, পুম্পিতাং কিংশুকা বৃক্ষা ইব বাদৃশ্থাস্ত ॥৭৫। 

বাহুভিরিতি। বিনিপাতিতৈঃ, সকেযুরৈঃ কেযূরযুকৈর্বান্ছভিঃ, বিচক্রৈশ্চত্রশূন্ঠীকতৈ:, 

মহারখৈবিশালশ্যম্দনৈঃ, স্ুবর্ণচিত্রৈঃ কৰচৈধ্ব“জৈশ্চ, পার্থবাণপ্রপীড়িতৈনিহতৈশ্চ যোটৈর্যোদ্- 

ভিশ্চ, তত্র দ্রোণাজ্ৰনয়োঃ সমাগমে রণসম্মেলনে, বলং নিরাত সমূদ্ভ্রাস্তং বিচলিত 

মাসীৎ ।৫৬--৫৭ 

বীতি। তত্র তৌ ভ্রোণাঞ্ছুনৌ, ভারসাধনে ছুগ্ষরকার্ধ্যসাধকে ধনুষী, বিধুস্বানৌ সঞ্চা- 

লয়স্থো তু, ইযুতিরবাণৈ, অন্তোন্তমাচ্ছাদয়েতাম্, অথ ততকততনূততশ্চ 8৫৮1 
পাপা: শা 

রূপ অর্জননিক্ষিপ্ শর কৌরবসৈম্তের উপরে পড়িবার সময়ে শব্দ শুনা যাইনে 
লাগিল ॥€৪॥ 

নরনাথ! তদন্তর রক্তাক্ত হত্তী, রথ ও আরোহীদিগকে পুষ্পশোভিত 
কিংশুকবৃক্ষসমূহের সায় দেখা যাইতে লাগিল ৪৫৫॥ 

সেই দ্রোণ ও অর্জুনের যুদ্ধের সময়ে অঞ্জুননিপাঁতিত কেযুরযুক্ত বান, চক্র- 
বিহীন বিশাল রথ, ন্বর্ণথচিত কবচ ও ধ্বজ এবং অঞ্জনের বাণে- গীড়িত ও নিহত 

যোদ্ধাদিগকে দেখিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্য বিচলিত হইয়া পড়িল ॥৫৬-_৫৭॥ 
এদিকে তখন দ্রোণ ও অঞ্ঞুন দুক্ধরকার্য্যসাধক ধনু ছুইখানা আকর্ষণ করিতে 

থাকিয়! বাণবৃষ্টিদ্ধার পরস্পর আবৃত ও আহত করিতে লাগিলেন ৫৮৪ 

(৫৫), “বাজিনশ্চ বিশাংপতে 1_ বা! বরা মভা। (6৬). বিজ হাব 

ম ভা,.**স্থবর্টকবচৈশ্চিইৈ:-_প্র । (৫৭) স্থপত্রান্তঘ-প্র। (৫৮) ণতৌ- যানে 'সন্তক্ষকে। 
রণেষুতিঃ- প্র,..অবেকষস্ত। রখেমুতিঃ__ভা]। রি 



 পর্বধি ভ্রিপঞ্চাশতমো হত্যাঃ । ৪৮৩ 

তয়োঃ সম তবদ্যুদ্ধং তুমুপস' ভরতর্ধভ | 

দ্রোণকৌন্তভেযয়োস্তত্র বলিবাসবয়োরিব ॥৫৯। 

অথ পুর্ণায়তোতুস্ষ্টৈঃ শরৈঃ সম্মতপর্বধভিঃ | 
ব্যদারয়েতাষন্যোন্যাং প্রাণদ্যুতে প্রবন্তিতে ॥৬০॥ 
অথাস্তরীক্ষে নাদোহভূদৃদ্রোণং তত্র প্রশংসতাম্। 
ছুহরং কৃতবান্ দ্রোণো দর্ভুনমযোধয়ত 0৬১1 

প্রমাথিনং মহাবীর্্যং দৃঢ়মুস্টিং ভুরাসদ্ম্। 

জেতারং দেবদৈত্যানাং সর্কেষাপঃ মারগম্ ॥৬২। (যুগ্বকমূ' 
অবিভ্রমঞ্চ শিক্ষার্চ লাঘবং দূরপাতিতাম্। 

.... পো, সমরে দু জগ চবি: (৬৩। 
ভারতকৌমুদী 

তয়োরিতি। হে তরতর্ধত! তঙ্গ তদানীম, বলিবাসবয়োরিব, তয়োর্জোণকৌন্তেয়য়োঃ, 
তৃমুলং যুদ্ধ সমখভবৎ ॥৫৯॥ 

অথেতি। অথ প্রাপৈদরাত্তং প্রাণদাতং তশ্মিন্, রণত্রীড়ায়াং প্রাণানামেব পণরপস্বা- 
দিত্যাশয়ঃ, প্রবর্তিতে সতি, পূর্ণং যথা স্রাত্তথা আয়তেন আকুষ্টেন ধচুষা উৎকষ্টঃ ক্ষিপৈৈঃ, 
সন্তপর্ববভিঃ বক্রাগ্রৈঃ শরৈই, আন্তোম্যং বাদারয়েতাম্ ৪৬০। 

অথেতি। অথ তন্ত্র ভ্রোণং প্রশংসতাং দেবাদীনাম, অত্তরীক্ষে নাম; শক; অভ্ভুৎ। 

কীদুশঃ শব্ধ ইত্যাহ-_প্রোণঃ, প্রমাথিনং শক্রমদ্দিকম, মহাবীধাম্, দুঢ়মুষ্টিম্, দুরাসদমূ, সর্ধ্বষাং 
দেবদৈত্যানাং জেতারম, মহারথর্চং অঞ্জুনম, যৎ। অযোধয়ৎ,। তৎ দুষ্করং কাধ্যমেব 

কৃতবান্ ॥৬১-_-৬২॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্ববকালে বলি ও ইন্দ্রের যেনন তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন 

প্রোণ এবং অঞ্জুনেরও সেইরূপই তুমুল যুদ্ধ হইতে থাঁকিল ৪৫৯ 

তাহার পর সেই প্রাণপণে সমররূপ দৃযৃতক্রীড়া চলিতে থা(কলে, পূর্ণ 

আকুষ্ট ধনু হইতে নির্গত নতপর্বব বাণদ্বারা স্তাহারা পরস্পরকে বিদারণ করিতে 

লাগিলেন ॥৬০॥ | 

তদনস্তর দেবগণপ্রভৃতি আকাশবর্তীরা ভ্রোণকে প্রশংসা করিতে লাগিলে, 

তখন আকাশে একটা রব উঠিল যে, 'শক্রবিজয়ী, মহাবীর, দৃঢ়মুষ্তি, ছুদধর্ধ, 

সমস্ত দেব-দানব-বিজেতা ও মহারথ অর্জুনের সহিত দ্রোপ যে যুদ্ধ করিলেন 

ইহা৷ তিনি হুষ্ধর কার্ধ্যই করিলেন? ॥৬১-_-৬২॥ 

(৬২) "'গ্লেতারং  জেবমর্্যানাৎ নর্পাণাঞ্চ মহারথম_প্র, দর্পাপাঞ+ মহারখম্-ত1। 

(৬৩)--"দৃরপাতিতহ্--ভা1। ৪. 
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পালা পাতার রাতারাতি 



৪৮৪ মহাভারতে বিরাট 

ততো গাণ্ীবমুস্তষ্য দিব্যং ধনগুরমর্ধণঃ | 
বিচকর্ধ রণে পার্থো বাছুভ্যাং ভরতর্ষভ ! ॥৬৪॥ 

তস্য বাপময়ং বর্ং শলভানামিবায়তিম্ । 

দৃষ্ট 1 তে বিস্মিতাঃ সর্বে সাধু সাধ্বিত্যপুজয়ন্ ॥৬৫। 
ন চ বাণাস্তরে তস্ত বায়ুঃ শরোতি সপিতুম্। 

অনিশং সম্দধানস্যা শরানুণ্হাজতত্তথা | 
দদর্শ নাস্তরং কশ্চিৎ পার্থস্যাদদতোইপি ড ৪৬৬1 
তথ। শীঘ্রান্তযুদ্ধে তু বর্তমানে হুদারুণে । 

শীঘ্রাচছী তর? পার্থ; শরানন্যা মু দৈরয়ত 1৬৭) 

ভারতকৌমুদী 
অবিভ্রমমিতি । সমরে পার্থ, অবিভ্রমং স্্ান্তযভাবম্, শিক্ষা শিক্ষানৈপুণ্যম্, লাঘবং 

লথুহস্ততাম্, অল্্াণাং দূরপাতিতাঞ্ক দষ্ধা, দ্রোপস্থ বিশ্বয়োহভূৎ ॥৬৩। 
তত ইতি। হে ভরতর্জভ ! ততঃ অমধণঃ ভ্ুদ্ধ: পার্থঃ, রণে বাহুভ্যাং দিব্যং গাণ্ডীবং 

ধন্থুঃ উদ্চম্য উদ্ভোল্য, বিচকর্ষ আচকর্ধ /৬৪॥ 

তন্তেতি। শলভানাং পতঙ্গানাম্, আয়তিং শ্রেণীমিব, তশ্য পার্থশু বাণময়ং বর্ষং দৃষ্টা, তে 

সর্ব বিম্মিতাঃ সন্তঃ সাধু সাধু ইতুযুত্বা অপুজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥৬৫॥ 

নেতি। বাফুরপি ত্য পার্থস্ত বাঁণাস্তরে সপিতৃং বিচরিতুং ন চ নৈব শক্কোতি স্ম। 
তথা কশ্চিদপি জনঃ, অনিশং নিরস্তরম্, শরান্ সন্দধানম্য, শরানুৎকথজতঃ, শরান্ আদ- 
দতোহপি চ পার্থশ্য, অন্তরং তত্তৎ্কশ্মীবকাঁশম্,। ন দদর্শ, অতিদ্রতত্বাদিতি ভাবঃ | যট্- 

পাদোহয়ং স্লৌকঃ ॥৬৬।. 1 

যুদ্ধে অর্জুনের ভ্রম না হওয়া, শিক্ষানৈপুণ্য, লঘ্ুহস্ততা এবং দূরপাতিতা 
দেখিয়া দ্রোণাচাধ্যের বিস্ময় জন্মিল ॥৬৩॥ 

ভরতশ্েষ্ঠ ! তাহার পর যুদ্ধে অজ্ঞুন বাহুযুগলদারা স্বর্গীয় গাণ্ডীবধনু 
উত্তোলন করিয়া! আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥ 

তখন পতঙ্গশ্রেণীর স্তায় তাহার বাণবৃষ্টি দেখিয়া তাহারা সকলেই বিশ্মিত 

হইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥ 
এই সময়ে অজ্ুনের বাণশ্রেণীর ভিতরে বায়ুও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল 

না; আর অজ্জুন যে অনবরত বাণসন্ধান। বাণক্ষেপ ও বাণগ্রহণ করিতে 

লাগিলেন, তাহার রন্ধ (ফাক) কেহই দেখিল ন। ॥৬৬ ৃ 

(৬৪) অথ গাত্তীবম্.”বা ব রা ম, অথ গাস্তীবম্.. 'ষে চকর্ষ-- ভরত । 
(৬)-"শলভানামিবারতম্ব-ভা। (৬৬)-"দৃশে নাক্কুর্বপ্র ভা। (৬৭) *উদীরয়ন-_ 
পু *উত্বীরক়ৎণ_বা হাম ভা। | 1 



পর্বহাণি ভ্রিপঞ্চাশতযোহধ্যাঃ। ৪৮ 
ততঃ শতসহআণি শরাপাং নতপর্ববপাম্। 
যুগপশ্ প্রাপতংস্তত্র দ্রোণস্থয রথমস্তিকাত ॥৬৮। 
কীর্ধ্যমাণে তদ! ভ্রোণে শরৈর্গাপ্ডীবধম্বনা | 
হাহাকারো! মহানাসীশ সৈম্যানাং ভরতর্ষভ ! ॥৬৯॥ 
পাগুবস্ তু শৈত্রান্ত্ং মঘব৷ প্রত্যপুজয়ৎ । 
গম্ধর্ববাপ্দরমশ্চৈব যে চ তত্র সম্মাগতাঃ ॥৭০ 
ততো বৃন্দেন মহতা রথানাং রথযৃথপঃ | 
আচাধ্যপুত্রঃ সহস। পাগুবং প্রত্যবারয়শ ॥৭১।॥ 

ভারতকোমুদী 
তথেতি। সুদদারুণে তথ) শীন্রাস্্যুদ্ধে বর্তমানে তু, গাথঃ, শীদ্তাৎ শীঘ্রাস্ক্ষেপকাৎ স্রোণাৎ 

শীপ্রতরঃ অতীবনঘ্রান্্ক্ষেপী সন্, অন্তান্ শরান্, উদৈরয়ৎ স্তক্ষিপৎ ৪৬৭ 

তত ইতি । ততঃ তন্ত্র অস্তিকাৎ অজ্জুনসকাশাৎ্, নতপর্ধণাম্ ঈষঘক্রোপাস্তানাং শরাণাং 

শতসহম্রাণি, যুগপদেব, ড্রোণশ্য রথম্, প্রাপতন্ প্রাপ্র-বন্ ৪৬৮1 

কীধ্যেতি। হে ভরতধভ! তদা গাণ্ডীবধন্বন। অজ্জুনেন শরৈঃ, প্রোণে কীর্ধামাণে 

আচ্ছাগ্ঘমানে মতি, সৈন্তানাং মহান্ হাহাকার আপাত ।৬৯। 

পাগুবন্তেতি । মঘবা আকাশস্থে৷ দেবরাজন্ত্, পাগবন্ত অজ্জুনন্ত, শৈদ্তান্্ং শীখ্তাপক্ষেপ- 

শক্তিমূ, প্রত্যপুজয়ৎ প্রাশংপৎ্। আকাশশস্থা। গন্ধরব্বাপ্ণ রসম্চ, তত্ত্রাকাশে যে দানবাদয়ঃ সমা- 

গতান্তে চ তথ প্রত্যপূজয়ন্ ॥৭০॥ 

তত ইতি। ততে৷ রথযুখপঃ রথসমৃহরক্ষকঃ, আচাধ্যপুজ্ঃ অশ্বখামা, সহসা তৎক্ষণাদেব, 
মহত রথানাং বৃন্দেন, পাগ্ডবমজ্জুনং প্রত্যবারয়ৎ ॥৭১॥ 

অতিভয়ঙ্কর সেইরূপ শ্রীঘ্ান্্যুদ্ধ চলিতে লাগিলে, অর্জুন শী হইতেও 

শীস্রতর হইয়া! অন্য শর মকল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।৬৭॥ 

তাহার পর তখন অর্জুনের নিকট হইতে শত শত ও সহস্র সহত্র নতপর্ব্ব 

বাণ যাইয়। একদা ই দ্রোণের রথের উপরে পড়িতে লাগিল 1৬৮৪ 

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন অজ্জুন বাণদ্বার। দ্রোণাচাধ্যকে আবৃত করিয়। ফেলিলে। 

তাহার সৈম্তগণের মধ্যে গুরুতর হাহাকার টঠিল ॥৬৯ 
সু 

গন্ধবর্ষগণ ও অপ্নরোগণ, আর আকাশে অন্ত ধাহার। আসিয়াছিলেন, তাহারাও 

অর্ছনের শীক্জান্ত্রতার সুখ্যাতি করিলেন ॥৭০॥ . 

(৬০) আকীধ্যমাণে জোণে তু প্র, জোগেহবকীর্ধামাণে তু-_ভা। (+*)--শীযাহ 
ষঘবাঁ_ব। ব রা! য,...মঘবান্_-ত|। | , 



৪৮৬ . মহাভারতে 

অশদধাম। তু তত কর্ম হদয়েন মহাত্বনঃ | 

পুজয়ামাস পার্ঘস্য কোপং চাম্যাকরোদৃভূশম্ ॥৭২॥ 
স মন্যুবশমাপন্নঃ পার্থমভ্যব্রবদ্রেণে | 

কিরন্ শরসহত্রাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৭৩॥ 
আবর্ত্য তু মহাবাহুর্ধতে। ভ্রৌণিস্ততো হয়ান্। 
অন্তরং প্রদর্দৌ পার্থো দ্রোণস্ত ব্যপসপিতুম্ ॥৭৪॥ 
স তু লব্াস্তরং তুর্ণমপায়াজ্জবনৈহয়ৈঃ 
ছিন্নবর্পীধ্বজঃ শূরে! নিকৃত্তঃ পরমেযুভিঃ ॥৭৫। 

ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্্বশি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে দ্রোশতঙ্গে। নাম _ত্রিপঞ্চাশতমোহ্্যায: ॥০॥ % 

অঙ্থেতি। অঙ্বখামা তু হায়েন মহাত্ুনঃ পার্থ তৎ কম্ম পুজয়ামাস, অন্ত অঙ্জুনন্তোপরি 

ভূশং কোপমকরোচ্চ, পিতুরপমানাদিত্যাশয়ঃ ॥৭২॥ 

স ইতি। সঃ অশ্বখামা, মন্থ্যবশং ক্রোধাধীনতাম্, আপন্নঃ প্রাপ্ত: সন, বৃষ্টিমান্ পর্জন্যো 

মেঘ ইব, শরসহম্রাণি কিরন্ নিক্ষিপন্, রণে পার্থমভ্ত্রব্থ ৪৭৩ 

আবর্তযেতি। মহাবাছ পার্বস্ত, যতো হত্র, ভ্রৌণিরশ্বখামা! আমীৎ, ততন্তত্র, হয়ান্ 
অশ্বান্, আবর্ত্য পরাবর্ত্য, ব্পনপিতুম্ অপসর্ত ত্রোণন্ড, অস্তরমবকাশং প্রদদৌ ॥৭8। 

ভারতভাবর্দাপঃ 

সহ বাখল্যাৎ স্বয়মক্রীড়ৎ ন তু কুরোছভূৎ ॥৪৯--৫৭। ততক্ষতুঃ ক্ষীণং চক্রতুঃ ।৫৮-_-৬৪। 

আয়তিং সম্ভতিম্ ॥৬৫-_-৭৩॥ অস্তরমবকাশম্ ॥18॥ নিকৃত্তঃ প্রহ্থতঃ ॥৭৫। 
ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বধণি নৈলকন্ঠীয়ে কণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ব্রিপঞচাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫৩। 

তৎপরে রথসমুহের রক্ষক অশ্বথামা তৎক্ষণাৎ বিশাল রথসমৃহদ্বারা অজ্জুনকে 

বারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ৪৭১। 

কিন্তু অশ্বথাম! মনে মনে মহাত্মা অর্জনের প্রশংসা করিলেন এবং উহার 
উপরে গুরুতর ক্রোধও করিলেন ॥-২॥ 

অশ্বথামা ক্ুন্ধ হইয়, বৃষ্টিকারী মেঘের ন্যায় বহুতর বাণ বর্ণ করিতে 
থাকিয়া, যুদ্ধে অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭৩॥ 

এদিকে মহাবাছু অঞ্জুনও-_যেখানে অশ্বথামা ছিলেন, সেই দিকে ঘোড়া- 
গুলিকে ফিরাইয়! দ্রোণকে চলিয়া যাইবার ফীক্ দিলেন ॥৭8॥ 
ও, লোহমর্বশমাপর্ন:-..পর্যান্ ইবভা। (১) আবৃত ক্র বরাম। 
/*"“অপয়াজবনৈঃ-ভা।  ₹  “-সপুপঞ্জাশতমোধধ্যারঃ প্র, “--"অই্টপফাশভমো" 

রি স্পবাবরাম। ডি 



চতুইপঞ্চাশত্বমোহ্ধ্যায়ঃ | 
3১ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততো দ্রৌণির্মহাবীর্ধ্যঃ প্রযধাবর্ুনং রণে। 

তং পার্থ; প্রতিজগ্রাহ তাক্ষে)। নাগমিবোদ্ধতম্ 
শরজালেন মহতা বর্ষমাণ ইবান্ুদঃ ॥১॥ 

তয়োর্দেবাস্থরলমঃ সঙন্গিপাতো মহানভূু। 
কিরতোঃ শরজালানি বৃত্রবাসঝয়োরিব ॥২॥ 

সইতি। পরমেষুভি; অঞ্জুনস্ত উত্তমৈর্বাণৈ:, ছিক্রো বশ্বধবজৌ যহ্/ সং. নিকত্তঃ ক্ষত- 
বিক্ষতাঙ্গশ্চ, শুরঃ স ভ্রোণত্ত, অন্তরম অবকাশং লব্ধ, জবনৈর্বেগবন্তি:, হয়েরস্শৈঃ তুর, 

অপায়াৎ দম়রাদপাপরৎ্ 1৭৫8 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভার তাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মড়ষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীশতট্টা চার্ধয- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভার তকৌমুদীসম্াখ্যায়াং বিরাটপর্ব্ণি 

গোহরণে ঝ্িপধশশত্তমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

হকির 

তত ইতি। তত: মহাবার্ধ্যো প্রৌণিরশ্থখামা পুণে অঙ্জুনং প্রঘযৌ। পার্ধোহজ্ছুনোহপি 
মহত শরজাপেন, বর্মাণঃ অধুদো মেখ ইব ধাবন্, আক্ষে]। গরুড়১ উদ্ধতং গব্বিণম, নাগং 

সর্পমিব, তং ভ্রোণিং প্রতিজগ্রাহ। ষট্পাদোহয়ং শ্লোক: ॥১॥ 

তয়োরিতি। শরঞ্জালানি কিরতোনিক্ষিপতোন, বৃত্রবাপবয়োরিব, তয়োর্ীপাঞ্ছুনয়োঃ, 
দেবাস্থবুলমে। দেবা হুরলত্বধতুল* মহাদ্ না ৪555 )২। 
পপ ০. পাপ ৯ জপ পপ ৭: ৬ ত সপ 

অজ্ঞুনের তীক্ষবাণে বার ভ্রোণেরও বধ্ম ও ধনজ ঠ ছিন্গ হইয়াছিল এবং 

দেহেরও অনে *স্থান ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল ; ভাই তিনি ফাক পাইয়া বেগবান্ 

অশ্বসমূহের গুণে সত্বরই অপন্চত হইলেন ॥৭৫। 
-8%১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর মহাবীর মশ্বথাম! যুদ্ধে অঞ্জনের দিকে 
ধাবিত হুইলেন। তখন অর্জুনও বর্ষণকারা মেঘের ন্যায় পিশাল শরবর্ষণ করিয়া, 

গরুড যেমন উদ্ধত সর্পকে গ্রহণ করেন, সেহক্দপ অর্বখামাকে গ্রহণ 

করিলেন ॥১৪ 

(১) ততে! ভ্রোণির্যহারাজ 1...বাফুবেগমিবোদ্ধতম্' বর্ষাপরিবাস্দম_বা। ব ৰা মঃ 

অথ জৌপিঃ-**বরধমাপমিবাহূদূ্_-তা, দ্তীয়ার্ঘং তা না্তি। 

০  সস্্। 



৪৮৮ মহাভারতে বিরাট- 

ন ম্ম সূর্ধ্যো দিবা ভাতি ন চ বাতি সমীরণঃ । 
শরসংঘৈঃ কৃতে ব্যোগ্সি চ্ছায়াভৃতে সনস্ততঃ ॥৩॥ 
মহাংশ্চটচটাশব্দো যোধয়োধুধ্যমানয়োঃ | 

দহাতামিব বেণুনামাপীত পরপুরগয় ! 08 
হয়ানস্ার্জুনঃ সর্ববান্ কৃতবানল্পজবিতান্। 

তে রাজন! ন প্রজানভ্তি দিশং কাঞ্চন মোহিতা2 ॥৫॥ 
ততো ভ্রৌণির্মহাবীর্যযঃ পার্থন্ত বিচরিষ্যতঃ | 
বিবরং সুঙ্গমমালক্ষ্য জ্যাং চিচ্ছেদ ক্ষুরেণ হ। 
রা রানি দেবা দৃষ্ট। নীকরিনারির /৬॥ 

 ভারতকৌমুদী 

নেতি। ব্যোক্কি গগনে, শরসংঘৈঃ দমন্ততঃ সর্ধত এব, ছায়াভূতে ছায়াপ্রাপ্তে, কতে 

সতি, দিবাপি স্থধ্যো ন ভাতি স্ব, অবকাশাভাবাৎ সমীরণশ্চ ন বাতি স্ম ॥৩ 

মহানিতি। হে পরপুরঞ্তয় ! যোধয়োদ্রো প্যঙ্ছুনয়োঃ শরক্ষেপেণ যুধ্যমানয়োঃ সতোঃ, 
দহাতাং দহমানানাং বেনুনাং বংশানাষিব মহান্ চটচটাশব্ধ আসীৎ ॥8॥ 

হয়ানিতি। হে রাজন! অঞ্জুনঃ অশ্য ভ্রোণেঃ সর্ধানেব হয়ান্ প্রহারাতিরেকেণ 
অল্লজীবিতান্ কৃতবান। অতএব তে হয়া মোহিতাঃ সম্ভঃ, কাঞ্চণ কাঞ্চিপি দিশং ন 

প্রজানস্তি প্ম ॥৫। 

ক্রমে অর্জুন ও অশ্বথামা অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং 

বৃত্রান্থর ও ইন্দ্রের শ্যায় তাহাদের দেবাম্ুরের সংঘধের তুল্য গুরুতর সংঘর্ষ 
হইতে লাগিল ॥২। 

তাহারা বাণঘারা আকাশটাকে সকল দিকেই ছায়াযুক্ত -করিয়া ফেলিলে, 
দিনের বেলায়ও স্ুধ্য প্রকাশ পান নাই এবং বাযুও বহিত হইতে পারেন 

নাই ॥৩ ্ 
শক্রনগরবিজয়ী রাজা! জনমেজয় ! অর্জুন ও অশ্বত্থাম। বাণক্ষেপপূর্ববক যুদ্ধ 

করিতে লাগিলে, দহামান বংশের শব্দের ম্যায় সেই বাঁণগুলির গুরুতর “চটচটা' 

শব্দ হইতে লাগিল ॥৪8॥ 

রাজা! ক্রমে অজ্ঞুন গুরুতর প্রহার করিয়া অশ্বখামার সকল অশ্বেরই 

অল্পমাত্র জীবন রাখিলেন; ম্তরাং সে অশ্বথলি মোহিত হইপ্না কোন দিকৃই 
বুঝিতে পাঁরিল না ॥৫॥ 
(দা তি--শরজাবাবতে_বা বরা মু দল নবি 'ন 

প্রজানস্ত-_বা। ৰবাম। (৬). 'হক্মমাপোক্য__বা বরা ম ভা। 



৮ ০০০০ উপাই ও ও আক পা ও আজ পট পপ আজ আভা তত 

পর্বহর্ণি চতুঃপঞ্ষাশত্তযোহধ্যায়ঃ । ৪৮৯ 

দ্রোণো ভীদ্ষশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চৈব মহারথাঃ | 
সাধু সাধিবিতি ভাবস্তোহপুজয়ন্ কন্ম তস্থ তত ৪৭॥ 

ততো দ্রৌশির্ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপকৃষ্য রথর্যভম্ । 
পুনরেবাহনশ্ পার্থং হৃদয়ে কন্কপত্রিভিঃ ॥৮॥ 

ততঃ পার্ধো মহাবাহুঃ প্রহস্থ স্বনবতদ। | 

যোজয়ামাস নবয়। মৌর্বব্য। গাণ্ডীবমোজদা ॥৯॥ 

ততোহদ্ধচন্দ্রমাবৃত্য তেন পার্থঃ সমাগমত্ড। 

বারণেনেব মণ্তেন মতো! বারণযৃথপঃ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদা 

তত ইতি। ভতে। মহাবীধ্যো। ভ্রৌণিঃ, রণে বিচরিধ্যত: পার্থ হুপ্মৎ বিবরং ছিত্রষ 

অনবধানতামিত্যর্থ:, আলক্ষ্য দৃষ্ট৭, ক্ষুরেণ ক্ষুরাখ্যশরেণ, জ্যাং গাণ্তীবন্ত গুণং চিচ্ছেদ। 

দেবাঃ, অন্ত প্রৌণেম্তৎ অতিমানুষং কণ্ দৃষ্টথ। অপৃ্য়ন। যট্পাদোহয়ং শ্লোক; ৪৬ 

ত্রোণ ইতি । প্রোণো। ভীন্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ অন্যে মহারথাশচ, সাধু সাধু ইতি ভাষস্তে। 

তাষমাণাঃ সন্তঃ, তন্ত প্রোণেঃ তৎ কন্ম অপূজয়ন্ প্রাশংসন্ ॥৭॥ 

তত ইতি । ততো দ্রোণিঃ শ্রেষ্ঠং ধনু: অপকৃম্য আরস্ক, কন্বপত্জিভিঃ কষ্কপক্ষযুক্তৈধাণৈঃ। 

রথর্বভং রথিশ্রেষ্টং পাধং হৃদয়ে পুনরেবাহনৎ আহতবান্ ॥৮। 

তত ইতি। ততত্তদৈব মহাবাহঃ পার্থ, শ্বনবৎ সশৰং প্রহ্ত, গজসা বলেন আনম্যেতি 

শেষঃ, নবয়া নুতনয়। মৌন্বব্যা গুণেন সহ গাশ্তীবং ঘোজয়ামাস ।৯॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১-_৪॥ ন প্রজানন্ত অড়ভাব আধঃ, ন চ জ্ঞাতবন্তঃ ॥৫॥ বিবরং রঙ্্রমূ ।৬--৭ 

অপকৃষ্থ আকৃষ্য ॥৮--৯॥ অদ্ধিচন্দ্রম্ অর্ধচন্দ্রাকারং | ললাটম্ আবৃত্য প্রমুজ্য ম্বেদেন জ্যাং 

তাহার পর মহাবীর অশ্বথাঁনা যুদ্ধে বিচরণকারা অগ্নের সুক্ষ অনবধানতা 

দেখিয়া ক্ষুর অন্ত্রদ্বারা তাহার ধনুর গুণ ছেদন স্রিলেন। অশ্বথামীর সেই 

অলৌকিক কার্ধ্য দেখিয়া দেবতার! সে কার্ষে।র প্রশংসা করিলেন ॥৬ 

আর দ্রোণ, ভীক্ম, কর্ণ ও কৃপ এবং অন্তান্ত মহারথেরাও 'সাধু সাধু” বলিয়া 

অশ্বথামার সেই কার্যের প্রণংসা করিলেন ॥৭॥ 

তৎপরে অশ্বথাম! শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিয়া বাণদ্বারা রথিশ্রেষ্ঠ অঞ্গুনের 

হৃদয়ে পুনরায় আঘাত করিলেন ॥৮৷ 

তদনম্তর মহাঁবানু অর্জুন সশবে হাস্য করিয়া বলপূর্ববক তখনই গাণ্তীব- 

ধন্থুতে নূতন গুণ যোজন! করিলেন ॥৯॥ 

(৯...কুপশ্চৈৰ মহাত্মনঃ-_ভা, দ্বিতীয়ার্ঘং ভা নাস্তি। (৮) ততো! স্রোণিরধম্পাণি- 

ঘ্াক্রম্য ভরতর্ধভ ! পুতরত্যহনৎ পার্বম্_-প্র, ততো তৌনিরধদূত্তটাবা রম্য তু নরধভাষ--ভ 11 

বিরাট-২ (১২) 

চা 



৪৯০ _ হহাভারতে 

ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধং পৃথিব্যামেকবীরয়োঃ। 

রণমধ্যে দ্বয়োরেবং হুষহুল্লো মহুর্বণম্ ৪৯১৪ 

তো বীরে। দদৃশুঃ সর্বে্ধ কৌরব! বিম্ময়ান্থিতাঃ। 

যুধ্যমানৌ মহাবীর্ষো। যৃথপাবিব সঙ্গতৌ। ॥১২॥ 

তৌ৷ লমাজন্মতুর্বীরাবন্যোন্যং পুরুষর্ষতো । 

শট্ররাশীবিষাকারৈঘ্বলন্ভিরিব পঙ্গগৈঃ ॥১৩ 

অক্ষয্যাবিষুধী দিব্য পাগুবন্ত। মহাত্মনঃ | 

তেন পার্থো৷ বরণে শূবস্তপ্থৌ গিরিরিধাচলঃ ॥১৪॥ 
এরা পার ক হাট 

দাদ বা ৬৮. রঃ ওঃ জরা রি রর হা দা বটি বল এজ জা ও ৩৮ ৫ গা পি জি 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পার্থ», অর্চন্দ্রম্ অর্ধচন্দ্রাকারং যথ৷ শ্াত্থা আবৃত্য পরিবৃত্য, মতো 

বারণবৃথপো হস্তিযুথপতিঃ, অপরেণ মত্তেন বারপেন হত্যিনেব, তেন জৌণিনা সহ, লমাগমৎ 

ুদ্ধায় সশ্মিলিতবান্ ॥১০। ্ 

তত ইতি। ততঃ পৃথিব্যামম একবারয়োঃ অদ্ধিতীয়বীরয়োঃ হুয়োঃ দ্রৌণ্যজ্ছনয়োঃ 

রণমধ্যে সমরাঙ্গনে এবং স্থমহণ্ণ লোমহর্ধণঞণ যুদ্ধং প্রবৃতে ॥১১৪ 

তাবিতি। সর্বেধ কৌববা বিশ্বয়াস্থিতাঃ সম্ভঃ, সঙ্গতৌ যুদ্ধায় সম্মিলিত! মহাবীর্ষ্যো, 

যুখপো হস্তিযুখপতা ইব, যুধ্যমানো তৌ বীরো দঃ (১২ 
তাবিতি। পুরুধর্ষভৌ। তৌ বীরোঁ, জলঙ্তিঃ বিষানলেন দীপ্যমানৈঃ পঙ্নগৈরিব, আশী- 

বিষাকারৈঃ সর্পাকারৈঃ শরৈঃ অন্টোন্তং সমাজসতুঃ ॥১ ॥ 

অক্ষঘ্যাবিতি। মহাত্মনঃ পাণুবস্তাঙ্জুনম্য, ইযুধী, তুণন্বয়ম, দিবৌ স্বগায়ৌ, অতএব 

অক্ষয্ো অক্ষয়বাণকৌ । তেন হেতুনা,শূরঃ পার্থঃ, গিরিরিব, রণে অচলস্তস্থো৷ ॥১৪॥ 

(০০০ 

প্রাক সপন শী আলা পিএ 

তাহার পর অর্জুন অদ্ধচন্দ্রীকারে ফিরিয়া__মন্ত হস্তিঘুথপতি যেমন অপর 

মত্ত হস্তীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ অশ্বরথামার সহিত মিলিত হইলেন ॥১০॥ 

তাহার পর পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বীর অর্জুন ও অশ্থামার সমরাঙ্গনে 

এইরূপ গ্ররুতর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥১১। 

তখন কৌরবেরা সকলেই বিস্মিত হইয়া পরস্পরসম্মিলিত মহাঁবল ছুইটা 

মহাহস্তীর ম্যায় যুধ্যমীন সেই অর্জ্রন ও অশ্বথামাকে দেখিতে লাগিলেন ॥১২। 

পুরুষস্রেষ্ঠ সেই বীরেরা ছুই জনই বিষানলে জবলিত সর্পের ন্যায় সর্পাক্ৃতি 

 বাশঘ্বারা পরম্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ | 

এদিকে মহাত্মা অর্জুনের স্বর্গীয় তৃণ ছুইটার বাণ অক্ষয় ছিল। সেই 

কারণে মহাবীর অর্জন যুদ্ধে পর্বতের ম্যায় অচল রহিলেন ॥১৪॥ 

(১২).**কুববে। বিশ্বয়ান্বিতাঃ__ৰা ব রাম ভা। 

. ররর 



পর্ববণি চতুঃপঞ্চাশতযোহ্ধ্যাক্সঃ। ৪৯১ 

5 অন্থখান্সঃ পুনর্বাণাঃ ক্ষিপ্রহত/স্ততো রণে। 

জগ, পরিক্ষয়ং শীগ্রমভূতেনার্ুনোহধিকঃ ॥১৫॥ 
ততঃ কর্ণে! মহচ্চাপং বিকৃষ্যাভ্যবিকং রুষ। : 

অবাক্ষিপত্ততঃ শব্দো হাহাকারে। মহানডূৎ ॥১৬॥ 
তত্র চক্ষুর্দধে পার্ধে। যন্ত্র বিস্ষার্ধ্যতে ধনুঃ। 

দদর্শ তত্র রাধেয়ং তস্ত কোপে! ব্যবন্ধত ॥১৭॥ 

স রোষবশমাপন্নঃ কর্ণমেব জিঘাংসয়। | 

তমৈক্ষত বিবৃত্বাভ্যাং নেত্রাভ্যাং কুরুপুজবঃ ॥১৮) 

তথ! তু বিমুখে পার্থে দ্রোণপুত্রস্ সায়কান্। 

স্বরিতাঃ পুরুষা রাজন্নপাজহ, সহত্রশঃ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
অর্থেতি। পুনঃ কিন্তু রণে ক্ষিপ্রম্, অভ্যশ্তাত: অবিরতং বাণান্ ক্ষিপতঃ অস্বখায়ো 

বাণাঃ, শীস্বমেব পরিক্ষয়ং জগ্ম-। তেন হেতুনা, অঞ্জুন: অধিকঃ প্রবলোহভূৎ ॥১৫। 

তত ইতি। ততঃ কর্ণ: রুষ। ক্রোধেন মহৎ চাপং ধনুঃ অভাধিকং বিরুত্ঘাকলস্যু, অবাক্ষিপৎ 

অঞ্জুনং প্রতি শরান্ নিক্ষেপ্ত-মুদযচ্ছৎ । ততঃ মহান্ হাহাকার: শবোহভৃৎ, অক্জছুনজীবনা- 
শহ্বয়েতি ভাবঃ ॥১৬। 

তন্্রেতি। কর্ণেন যন্র ধন্ুবিদ্ফার্ধাতে আরুযাতে ন্ম, পার্থস্তজ চক্ষূর্ণধে ধৃতবান। তঙ্জ 

চ পার্থে। রাধেয়মাকষ্টশরাশনং দর্শ। অতএব তন্ত কোপো ব্যবর্ধত ৪১৭॥ 

সইতি। স কুরুপুক্ষবঃ পার্থো রোষবশমাপক্: সন্, জিঘাংসয়! হননেচ্ছয়।, বিবৃত্তাভ্যাং 

পরিবৃত্তাভ্যাং নেত্াভ্যাম্চ তং কর্ণমেব কউ অপশ্যৎ ॥১৮। 
সপ. শশী পদ ৯ পাপ 

চা পপ ০7১ 

শপ 
পদ ও উড 

কিন্ত অশ্বাম। যুদ্ধে সত্বর সত্বর অনবরত  বাণক্ষেপ করিতেছিলেন বলিয় 

তাহার বাঁণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহাতেই অর্জুন প্রবল হইয়। পড়িলেন ॥১৫॥ 
তাহার পর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাল ধনু পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাণক্ষেপ 

করিবার উদ্যোগ করিলেন । তাহাতে গুরুতর হাহাকার রব উঠিল ॥১৬ 

কর্ণ যেখানে থাকিয়। ধনু আকর্ষণ করিতেছিলেন, অর্জুন যদৃচ্ছাক্রমে সেই 

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তিনি কর্ণকে ধনু আকর্ষণ করিতে দেখিলেন ? 

নুতরাং তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল ॥১৭॥ 

কৌরবশ্রেষ্ঠ অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া বধ করিবার ইচ্ছায় পরিবৃত্ত নয্পনগুগলদ্বারা 
সেই কর্ণকৈই দেখিতে লাগিলেন ॥১৮। 

(১৫)"**পরিক্ষয়ং তৃর্ণম্বা বরা ম ভা (১৬)."'মহাচাপম্ 'অত্যধিকং তথা--বা 
বরাম। (১৮)-"সংট্রক্ষিত -'কুরুনক্দনঃ--প্র,*সমৈক্ষত বিবর্তাত্যান্ব-ত । 



৪৯২ বকাভারতে 

উত্স্জ্য চ মহাবাহর্রোণপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ । 
অভিদুগ্রোব সহসা কর্ণষেব সপত্বজিত ৪২০॥ 

তমভিদ্রুত্য কৌন্তেয়ঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ | 
কাময়ন্ দ্বৈরথেনৈনমিদং ব্নমব্রবীশ 0২১1 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতলাহত্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপব্ষণি 

গোহরণে উত্তরগোগ্রহে অশ্বতামভঙ্গে। নাম চতুঃপঞ্চাশতমোহধ্যায়ুঃ ॥০। 

_ ক 

ভারতকৌমুদী 

তথেতি। হেরাজন্ ! পার্থে তথা বিমুখে সতি তু, পুরুষ! দুর্য্যোধনলোকাত্বরিতাঃ সম্তঃ, 

ভ্রোণপুত্রন্তাস্তিকে সহশ্রশঃ সায়কান্ উপাজহ দর্ছুঃ ॥১৭। 

উত্হজ্যেতি। মহাবানছ: সপত্রজিৎ শক্রবিজয়ী ধনবয়শ্চ, ভ্রোণপুত্রমুৎসথজ্য, সহসা কর্ণ- 

মেব অভিদুদ্বাব, তশ্ত চিরবদ্ৃবৈরত্বাদি ত্যাশয়ঃ ॥২০। 

তমিতি। ক্রোধসংরক্তলোচনঃ কৌস্তেয়ঃ, তং কর্ণমতিদ্রত্য, ছৈরথেন যুদ্ধেন দ্বৈরথ- 
ুদ্ধার্থ ইত্যর্থঃ এনং কর্ণং কাময়ন্, ইদং বচনমত্রবী ৎ ॥২১৪ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চাধ্য-মহাকবি-পদ্মভুবণ-প্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাধ্যবিরচিতায়াং 

মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদ্বীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি গোহরণে 
চতুংপধ্াাশওমোহ্ধ্যায়ঃ £০॥ 

ক: | 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রমুজোতার্থঃ। তেন অশ্বখায়া ॥১০--১৬ চক্ষার্ধে ধৃতবান্ ॥১৭--২*॥ কাময়ন্ 

কাময়মান: 1২১ 

ইতি শ্রমহাভারতে বিরাটপর্ধ্ণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫৪| 

হন৮এআি৬ এ ৬৪৪4৪৪৪২৪০৭ উতগ্রাঞারঠ্িকক ? ১৩৭৭ ০৩গ ৮৬৬৩৩ ড ও প্প্ও+ তর রড জন কির 

রাজা! অজ্জুন সেই কারণে বিমুখ হইলে, সেই অবসরে ছুর্য্যোধনের 
লোকের! সত্বর অশ্বথামার নিকটে সহস্র সহস্র বাণ নিয়! দিয়া আসিল ॥১৯ 

এদিকে মহাবাহছু ও শক্রবিজয়ী অজ্ঞুন অশ্বখামাকে পরিত্যাগ করিয়া 

তৎক্ষণাৎ কর্ণের দিকেই ধাবিত হইলেন ॥২০॥ 
অঞ্জুন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়। কর্ণের নিকট যাইয়। তাহার সহিত ছৈরথ 

যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥২১ 

“..*অষ্টপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়্ত _-প্র, “একো নধষ্টিতমোহধ্যায়ত _-বা বরা ম। 



পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

অর্জুন উবাচ । 
কর্ণ! যত্তে সভামধ্যে বহু বাচা বিকশ্থিতম্। 
ন যে যুধি সমোহস্তীতি তদিদং সমুপস্থিতম্ ॥১॥ 
সোহগ্য কর্ণ! ময়! সার্ধং ব্যবহত্য মহায়ধে। 
জ্ঞাস্যান্যবলমাত্মানং ন চান্যানবমন্যসে ॥২॥ 

অবোচঃ পরুষা বাচে। ধন্মমু্স্জ্য কেবলম্। 

ইদং তু দু্ষরং মন্যে যদিদং তে চিকীষিতম্ ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 
কর্ণেতি। হে কর্ণ! তে ত্বয়া, দ্যুতক্রীড়ায়াং সভামধ্যে 'যুধি মে সম: সমানো নাস্তি' 

ইতি ঈদৃশ্তা বাঁচা যৎ বছ বিকখিতমূ, ইদং তৎ পরীক্ষাম্থানমুপস্থিতম ॥১॥ 

সইতি। হে কর্ণ! স ত্তবমছ্য মহামুধে মহাযুদ্ধে ময়! সার্দং ব্যবহৃত্য অস্্রবাবহাস্বং 

কত্বা! আত্মানম্ অবলং ছুর্বলং জ্ঞাশ্যসি ; ত্দা চাম্কান্ ন অবমন্যসে নাবজ্ঞান্তসি ॥২॥ 

অবোচ ইতি । তদানীং সভামধ্যে ধর্শমুৎ্হ্জ্য কেবলং পরুষা নিষ্ঠুর বাচ এব অবোচঃ! 

ইদানীত্ত তে ত্বয়। ময় সহ যুদ্ধবপমিদং যৎ কার্ধ্যম্। চিকীধিতং কর্ত,মিষ্টম্, তদিদং তব 

দুফরমেব মন্তে, তবাল্পবলত্বাবধারণাদিতি ভাবঃ ॥৩। 

অজ্জুন বলিলেন-_-“কর্ণ! তুমি সেই সভার মধ্যে “যুদ্ধে আমার সমান অন্ত 

কেহ নাই” এইরূপ বাক্যদ্ধার৷ যে বুতর গর্বধ প্রকাশ করিয়াছিলে, এই তাহার 
পরীক্ষার স্থান উপস্থিত হইয়াছে ॥১1 

কর্ণ! সেই তুমি আজ এই মহাযুদ্ধে আমার সহিত অস্ত্রব্যবহার করিয়! 

নিজেকে দুর্বল বলিয়া জানিতে পারিবে এবং তাহা হইলে আর অস্তের প্রতি 
অবজ্ঞা করিবে না ॥২॥ 

তখন তুমি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিষ্ঠুর বাক্যই বলিয়াছিলে ; কিন্তু, 

এখন তুমি যাহা! করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে ছৃষ্ষর বলিয়াই 

আমি মনে করি ৪৩৪ | 

(১)-.তদিদং পধু্পন্থিতম্_-ভা। (২)--'ভ্ঞান্তসেহবলমাত্মানং ন চৈবমবমন্তসে- প্র, 

'“কখসেহ্বলমাক্সানং ন চাঙ্ঠান্ বু মন্তসে__বাঃ 'জ্ঞাগশ্তবরমা স্মানং ন চাস্ানবমংক্ষসে-_ 

ভা। | | 



৪৯৪ মহাভারতে বিরাট- 

যন্বয়া কথিতং পুর্ববং মাষনাসাদ্া কিঞ্চন | 
তদছা কুরু রাধেয় ! কুরুমধ্যে ময়া সহ 181 
যশ সভায়াঞ্চ পাঞ্চালীং 'রুশ্যমানাং দুরাআ্মভিঃ | 
দৃষ্টবানসি তন্তাছ্া ফলমাপ্র,হি কেবলম্।৫1 
ধর্মপাশনিবদ্ধেন যন্ময়৷ মধিতং পুরা । 
তশ্ঠ রাধেয়' কোপশ্য বিজয়ং পশ্য মে সুধে ॥৬॥ 

বনে দ্বাদশ বর্ধাণি যানি সোঢ়ানি ছুন্মতে !। 

তস্থাগ্য প্রতিকো পন্য ফলং প্রাপ্র,হি সংপ্রতি ॥৭॥ 
একি কর্ণ। ময়! সার্ধং প্রতিযুধ্যস্য সঙ্গরে। 

প্রেক্ষকাঃ কুরবঃ সবে ভবস্তু সসৈনিকাঃ লা 

জ্াহলেস্যপ 

যদিতি। হে রাধেয়! ত্বয়া পৃর্ধং মাম্ অনাসাগ্য যুদ্ধে অপ্রাপা, যৎ কিঞ্চন কথিতম্ 

অস্ কুরুমধ্যে কৌরবসমূহমধ্যে ময়া সহ তৎ কুরু ৪৪ 
যদিতি। কিঞ্চ, তদানীং সভায়াং ছুরাত্মভিদু£শাসনাদিভিঃ ক্রিশ্যমানাং পাঞ্চালীং যৎ 

সানন্দং দৃষ্টবানসি, অদ্য তন্ত কেবলং মুখ্যং ফলমাপ্র-্হি ॥৫॥ 

ধর্মেতি। হে বাধেয়! ধর্মপাশনিবন্ধেন ময়া পুরা পাঞ্চালীপরিভবসময়ে যৎ মর্ষিতং 

সোঢ়ম্, মৃধে অশ্মিন্ রণে, তশ্ত মে কোপস্য বিজয়মুত্কর্ষং পশ্ঠ 1৬ 

বনইতি। হে দুশ্মতে! দ্বাদশ বর্ধাণি যাবৎ বনে যানি ছুঃখানি সোটানি, অগ্য সম্প্রতি 

ইদ্ানীমেব, তন্ত ভঙ্গিবন্ধনস্ত প্রতিকোপন্ ফলং প্রাপ্রর্থহ ॥৭॥ 
এহীতি। হেকর্ণ! এহি, সঙ্গরে অন্মিন্ সমরে, ময় সার্ধং প্রতিযুধ্যন্ঘ । সৈনিকৈঃ 

সহেতি সহসৈনিকাঃ সর্ষে কুরবন্ত প্রেক্ষক। দর্শকাঃ ভবন্ত ॥৮। 
পিস 

শি ৩ ০ ৩৩ ০১ হত ই রা ও এ৪০৪-এবাহগাএএএা আপার লাজ ওডগানাজ জাএা  রপিশাট এ ও ও ধা ও৮ ৪ ডা ৬১ রর ৪ ও জাগা রা 

পপ 

রাধানন্দন! তুমি পূর্ববে আমাকে না৷ পাইয়া! ষে কিছু বলিয়াছিলে, আজ 
কৌরবগণমধ্যে আমার সহিত তাহা কার্যে পরিণত কর ॥8॥ 

আর. সেই সভামধ্যে ছুরাত্মারা ভ্রৌপদীকে কষ্ট দিতেছিল, তুমি যে তাহ 
আনন্দের সহিত দেখিয়াছিলে, আজ তাহার প্রধান ফল লাভ কর ॥৫॥ 

.. বাধানন্দন! আমি ধরন্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া পৃর্ব্ধে যাহা সহা করিয়াছিলাম, 

এই যুদ্ধে আমার সেই ক্রোধের উৎকর্ষ দেখ ॥৬। 
ছুর্দতি! বার বৎসর যাব বনে যে ছুঃখ সহা করিয়াছি, আজ এখনই সেই 

ক্রোধের ফল ভোগ কর ॥৭॥ . 

৪). “মামনাদৃত্য সুতজ 1--ভা। (৬- পম পশ্ঠ মে নৃবধে--ভা। (৭ অয়ং 

প্রোকঃ ভ। নাস্তি। (৮) প্রতিপঞ্তথ নঞগরন্ "তব পৈনিকাঃ--প্র 



পর্বণি  পঞ্চপঞ্চাশত্বমোহধ্যায়ং ৪৯৫ 

কর্ণ উবাচ। 
ব্রবীষি বাচ ষ্ পার্থ! কর্ম্পণা তত সমাচখ। 
অতিশেতে হি তে বাক্যং ক্ম্ৈতৎ প্রথিতং ভূবি 1৯ 
যন্তয়া মষিতং পুর্ববং তদশক্তেন মধিতম্। 
ইতি গৃহ্বামি তে পার্থ! তব দৃষ্ট। পরাক্রমম্ ॥১*॥ 
ধর্মপাশনিবদ্ধেন বন্ধ্যা যফিতং পুরা । 
তখৈব বদ্ধমাত্মানমবন্ধমিব মন্যাসে ॥১১।॥ 
বদি তাবদ্ধনে বাসো যথোক্তশ্চরিতন্তব়া। 
তত্বং ধন্মার্থবিশ কৃতুন্বং সময়ং ভেত,মিচ্ছমি ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 

ব্রবীবীতি। হে পার্থ! ত্বং বাচা যত ব্রবীধি, তৎ কম্মণা সমাচর । তে তব বাকাং 
কর্ত, কর্দ অতিশেতে অতিক্রামতি । এতদ্ধি ভূবি প্রথিতম্ ৪৯। 

যদিতি। হে পার্থ! ত্বয়া পূর্ববং যৎ মধিতং সোড়ম্, তৎ অশক্কেনৈব মধিতম্। ইতি 

তব পরাক্রমং দৃষ্ধী তে ত্বৎসম্থন্ধে গৃহ্বামি অবধারয়ামি ॥১০॥ 
ধর্মেতি। হে অজঙ্জুন! ধর্মপাশনিবন্ধেন তয়া পুরা, যত যথা মধিতং সোড়ম্, ইদানীমপি 

তখৈৰ ধর্খপাশেন বদ্ধম, অজ্ঞাতবাসকালানপগমাদিতি ভাবঃ আত্মানম্, অবন্ধমিব মন্তসে, 
উদ্বত্যাৎ সম্তভাবয়সি । তন্য চাধশ্মত্বাদিদানীমপি মধণমেবোচিতমিত্যাশয়ঃ ॥১১। 

যদীতি। ত্বয়া যদি তাবৎ যখোক্ত এব বনে বাসম্চরিতঃ, তত্তদ। স্বং ধশ্মার্থবিৎ সন্, 

কর্ণ! আইস, এই যুদ্ধে আমার সহিত প্রতিপক্ষভাবে যুদ্ধ কর; আর 
কৌরবেরা সকলে সৈম্তগণের সহিত দর্শক হউন” ॥৮। 

কর্ণ বলিলেন--“অজ্জবন ! তুমি মুখে যাহা বলিতেছ, কাধ্যে তাহ! কর। 
তোমার বাক্য কাধ্যকে অতিক্রম "করে (অথাৎ কাধ্য অপেক্ষা তোমার 

বাগাড়ম্বরই বেশী) ; ইহা জগতেই প্রসিদ্ধ আছে ॥৯॥ 

অজ্ঞুন! তুমি পূর্বে যাহা সহা করিয়াছিলে, তাহা না পারিয়াই 
করিয়াছিলে ; ইহা তোমার পরাক্রম দেখিয়া স্থির করিয়াছি $১০॥ 

অজ্ুন। তুমি পূর্বেও যেমন ধন্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া সহা করিয়াছিলে, 

এখনও তেমনই ধর্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছ ॥ তথাপি ওদ্ধত্যবশতই আপনাকে 

অবন্ধ বলিয়া মনে করিতেছ | ৪১১৪ 

৯). কর্মশৈতৎ...কর্দরতিঃ প্রথিতং তৃবি- প্র, - কর্তেতি প্রথিতং ভুবি--তা। (১০) 
. ইতি গহামি তে পার্থ! প্র, --'ইতো গৃ্ীষরে পার্থ-_1 ব রাম। (১১) যদি তে 

রা অবন্ধমিতি মন্তসে_-ভা । (১২):*-তত্বং ধন্মার্থবিক্রি& স ময়! যোদবূমচ্ছসি 

-স্ব ব রাম -*ভেজ্হসি--্ভ। | | 



৪৯৬ মহাভারতে | বিরাট- 

যদি শক্রুঃ স্বয়ং পার্থ! যুধ্যতে তব কারপাত। 

তথাপি ন ব্যথা কাচিম্মম স্তাছিক্রমিষ্যতঃ 0১৩) 

অয়ং কৌন্তেয়! কামন্তে নচিরাশ সমুপস্থিতঃ | 
যোত্স্যাসে ত্বং ময় সার্ধমগ্য দ্রক্ষ্সি মে বলম্ ॥১৪॥ 

অর্জুন উবাচ। 

ইদানীমেব তাবন্বং ব্যপযাতো রণাস্মম। 
তেন জীবসি রাধেয় ! নিহতস্বনুজন্তব ॥১৫। 
ভ্রাতরং ঘাতয়িত্বা কন্ত্যক্ত। রণশিরশ্চ কঃ। 
ত্বদন্যাঃ পুরুষঃ সত্ন ব্রয়াদেবং ব্যবস্থিতঃ 1১৩।॥ 

ভারতকৌমুদী 

ক্সং সময়ম্ অজ্ঞাতবাসকালং ভেত্তত্যতিক্রমিতুমিচ্ছসীতি কাকু; । তচ্চাধন্ম্যমিতি ভাবঃ। 

এতচ্চ ছুর্ধেধনবদেব সাবনগণনয়োক্তম্। ভঙ্গিরাসম্ত গ্রাগেব দশিতঃ )১২। 

অথ যুক্মাকং শাসনাথমেবায়মজ্ঞাতবাসনিয়মাতিক্রম ইত্যাহ-যদ্রীতি। হে পার্থ! যদি 

স্বয়ং »ক্রু ইঞ্জোহপি তব কারণাদ্যুধ্তে, তথাপি বিক্রমিফতে| মম, কাচিদপি ব্যথা উছেগে। 

ন শ্যাৎ, আত্মনস্ততোহপি প্রবলত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥ 

অয়মিতি। হে কৌন্তেয়। অয়ং তে কামঃ ময়া সহ যুদ্ধাভিলাষঃ তৎসময় ইত্যথ:, 
নচিরাৎ শীগ্রমেব ইদান'মেব সম্পন্থিত। তং ময়া সার্ধমদ্য যোত্গু সে, মে ব্লঞ্চ ভ্রক্ষাাসি ।১৪॥ 

ইদ্ানীমিতি । হে বাধেয়! ত্বং তাবদিদানীমেব মম রণাৎ ব্যপযাতঃ পলায়িতঃ; 

তেনৈব ত্বং জীবসি। কিন্ত তব অনুজঃ সংগ্রামজিৎ চাস ॥১৫। 
পট বালা শি কপ পিন 

তুমি যদি যথোক্ত গজ বনবাস করিয়া থাক, তবে তুমি ধর্ম হই 

সমস্ত অজ্ঞাতবাসের সময়টাঁর ব্যতিক্রম করিবার ইচ্ছা করিলে !॥১২॥ 
সে যাহা হউক? অঞ্জন! স্বয়ং ইন্জ্ও যদি তোমার জন্য যুদ্ধ করেন, 

তথাপি আমার কোন উদ্বেগ নাই। কেন না, আমি আজ বিক্রম প্রকাশ 
করিব ॥১৩। 

কুস্তীনন্দন! তোমার সেই অভিলাষ এখন উপস্থিত হইয়াছে; তুমি 
আজ আমীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে এবং আমার বল দেখিতে পাইবে” ॥১৪। 

অঙ্জুন বঙলিলেন__“রাধানন্দন ! তুমি এই মাত্র আমার যুদ্ধ হইতে পলাইয় 
গেলে এবং তাহাতেই বাঁচিয়া আছ; কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নং্রামজিং 
আমার হাতে নিহত হইয়াছে ॥১৫॥ 

পাপী তি ০৪৮ ০৬৮৫ ৬০ -০ট আা আা আপস | ৯০৭ পাশ ০ কপ ৯ শসা 8 পা ৮ 

(১৬) -.'ছবাতযিত্বা চ-ত1। 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ইতি কর্ণং বদম্নেব বীভত্সবরপরাজিতঃ। 

অভ্যয়াছিশ্জন্ বাপান্ কায়াবরণভেদিনঃ ॥১৭॥ 
প্রতিজগ্রাহ তং কর্ণঃ প্রীয়মাণে। মহারথঃ | 

মহতা! শরবর্ষেণ বর্ষমাণমিবা মুদূম্ ॥১৮। 

উৎপেতৃঃ শরজালানি ঘোররূপাণি সর্ববশঃ | 
অবিধ্যদশ্বান্ বাহ্বোশ্চ হস্তাবাপং পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯। 
সোহম্ব্যমাণঃ কর্ণন্য নিষঙ্গম্যাবলম্যনম্ । 

চিচ্ছেদ নিশ্িতাগ্রেণ শরেণানতপর্কণা ॥২০॥ 

ভারতাকৌমুদী 

জ্রাতরমিতি | ত্বদন্তঃ কঃ পুরুষো জ্রাতরং ঘাতয়িত্বা, রণশিরঃ সমরাগ্রদেশঞ্চ তাত়্া। 

সংস্থ জনেষু মধ্যে ব্যবস্থিতঃ সন, এবং সগর্বৎ ব্রয়াৎ 7১৬ 

ইতীতি। অপরাজিতো বীভৎস্থরর্জুনঃ, ইতি বদগ্েব, কায়াবরণভেদিনঃ কবচবিদার- 

কান্ বাণান্, বিস্জন্ নিক্ষিপন্, কর্ণম, অভ্যয়াৎ অভ্যগচ্ছণ্থ ॥১৭॥ 

প্রতীতি । মহারথঃ কর্ণোহুপি প্রীয়মাণঃ সঙ্গেব, মহত শরবর্ষেণ, বর্মমাণং জপং বর্ষস্তম্ 

অন্ৃদং মেঘমিব, তমঞ্জুনং প্রতিজগ্রাহ ॥১৮। 

উদ্দিতি। তদা ঘোরব্পাণি শরজালানি, সর্বাশঃ সর্বান্থ দিস্ষু, উৎ্পেতৃঃ। অশ্বান্ 

বাহ্বোঃ হস্তাবাপং চশ্মাবরণঞ্ পৃথক্ পৃথক অবিধ্যৎ অঙ্জুলঃ কর্ণশ্চ ॥১৯। 

সইতি। সঃ অর্জুনঃ, কর্ণন্ত, নিষঙ্গ্ত। বুহত্তুণীরন্ত, অবলঙ্গনং পৃষ্ঠে ধারণম্, অমুস্যমাণঃ 

অসহ্মানঃ সন্, নিশিতাগ্রেণ আনতপর্বণা চ শরেণ তথ চিচ্ছেদ ॥২০॥ | 
৮৮--৮5 ািা  অরপপতএাা 

কর্ণ! তুমি ভিন্ন কোন্ পুরুষ ভ্রান্তাকে বদ করাইয়া এবং সমরাঙ্গনের 

সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া সঙ্জনের মধে। থাকিয়া এইরূপ বলিতে 

পারে ? ॥১৬। 
| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__অপরাজিত অজ্জুন এই কথা বলিতে বলিতেই 

বর্মাবিদাপ্নক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১৭ 

তখন মহারথ কর্ণও সন্তষ্চিত্তে বিশাল শরবর্ণণ করিয়া, জলবর্ধণকারা 

মেঘের শ্ায় অজ্ঞুনকে গ্রহণ করিলেন ॥১৮৪ 

এই সময়ে সকল দিকেই ভয়ঙ্কর শরজাল উত্থিত হইল এবং উভয়েই 

উভয়ের অশ্ব ও বাহ্যুগলের চর্াবরণ পৃথক্পৃথক্ বিদ্ধ করিলেন /১৯/_____ 
(১৭)--ক্রবন্সেক_বা ব রা ম ভা। (১৮)--প্রীযমাপো ধনবয়ম্_তা। (১৯). 

আবিধ্যদশ্বান-__প্র। (২*)-শরেণ নতপর্ববণাঁ বা বাঁ ম। 

বিরাট-৬৩ (১২) * 



৪৯৮ বহ্াতারতে বিরাট- 

উপাসঙ্গাদুপাদায় কর্ণো বাণমখাপরম্। 
বিব্যা পাগুবং হস্তে তম্থ মুষ্টিরশীর্য্যত ॥২১। 
ততঃ পার্থো মহাবাছঃ কর্ণন্) ধমুরচিছিনত | 
স শক্তিং প্রাহিণোতভন্যৈ তাং পার্থো ব্যধষচ্ছরৈঃ ॥২২। 
ততো নিপেতুর্বহবো রাধেয়স্ পদানুগাঃ | 

. তাংশ্চ গাণ্ডীবনিষ্ম কিঃ প্রাহিণোদ্যমসাদনম ॥২৩। 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি। অথ কর্ণঃ, উপাসঙ্গাৎ হ্ষুন্ুতুণীরাৎ অপরং বাণমুপাদায়, হস্তে পাপগ্তবমঞ্ছুনং 

বিব্যাধ। তেন চ তক্কার্ছুনন্য মু্িঃ, অশীর্ধ্যত ঈথো হভবৎ ৪২১৫ 
তত ইতি। ততে। মহাবাছঃ পার্থঃ কর্ণশ্ত ধঙ্গুরচ্ছিনৎ | স কর্পণোহপি ত্মৈ পার্থায় শক্তিং 

প্রাহিণোৎ স্তক্ষিপৎ। পার্থশ্চ তাং শক্তিং শবৈঠ, বাধমৎ বানাশয়ৎ ॥২২। 
তত ইতি। ততো রাধেয়ন্ত বহবঃ পদানুগা অনুচরাঃ, নিপেতুঃ আজগান:। তাংশ্চ 

গাণীবনিন্মুতৈঃ শরৈঃ পার্থ! যমসাদনং প্রাহিণো প্রৈরয়ৎ ॥২৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

কর্ণেতি। তে ত্বয়া ॥১--৮॥ তে তব বাক্যং বর্ত কম্ম অতিশেতে অক্ঈং কশ্ম বাক্ান্থ 

বছুলমিত্যর্থঃ ॥৯॥ ইতংপরং তব পরাক্রমং গৃহ্রীমহে অঙ্গীবুশ্দহে ॥১০--১৯॥ অবলম্বনং 

কুত্ং চিচ্ছেদ ॥২৯॥ ততে। নিষঙ্ষে মহাতুণীরে পতিতে নতি উপাসঙ্গাৎ ক্ষুত্রতুণীরাৎ 
স্বদেহবাহাৎ ॥২১--২৭। 

ইতি ভ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভার ভীরনীদে পঞ্চপঞাশতমোহধ্যায়ঃ 1৫৫1 

_ কিন্তু অর্জুন কর্ণের বৃহৎ তৃণীর ধারণ সহা করিতে না পাঁরিয়া নিশিতাগ্র ও 

আনতপর্ধব একটা বাণদ্বার তাহা ছেদন করিলেন ॥২০॥ 

তাহার পর কর্ণ ক্ষুত্র তৃণীর হুইতে আর একটী বাণ লইয়া তাহাদ্ারা 
অঞ্জনের হস্ত বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে অর্জুনের মুষ্টি শিথিল হইয়া 
পড়িল ॥২১॥ 

তদনস্তর মহাবানহ্ছ অঞ্জন কর্ণের ধনু ছেদন করিলেন; কর্ণও অর্জুনের 
প্রতি একটা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; তখন অর্জুন বাণদ্বারা৷ সে শক্তিটাকে 
বিনষ্ট করিলেন ॥২২। 

পরে কর্ণের বন্থতর অনুচর উপস্থিত হইল; তখন অর্জন গাণ্তীবনিক্ষিপ্ত 
বাণঘ্বার সে অনুচরগুলিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥২৩ 

(২১)-"বাণানথাপরান্-_বা বৰ রা মও ভা। (২২), ধন্ুরাচ্ছিনৎ-_ভা1। ২৩ অঞ 

ইন্জুপেতু₹--ম, “*তান্ গাণ্ীববিনিষ্্বকৈঃ- প্র । 



পর্ব পঞ্চপঞ্চাশতমোহথ্যায়ঃ । ৪৯৯ 
ততোহম্তাখান্ দৃচেন্তী ক্ষৈবাতহর্ভারসাধনৈঃ | 
আকর্ণমুক্তৈরবধীতে হয়াঃ প্রাপতন্ ভূবি ৪২৪ 
অথাপরেপণ বাণেন ভ্বলিতেন মহৌজসা । 

বিব্যা কর্ণং কৌন্তেস্তীক্ষেনো রসি বীর্য্যবান্ ॥২৫॥ 
তস্য ভিত্বা তনুত্রাণং কায়মভ্যগমচ্ছরঃ | 
ততঃ স তমসাবিষ্টো ন স্ম কিঞ্চিত প্রজজ্ঞিবান্ ॥২৬॥ 

স গাঢ়বেদনো হিত্থা রণং প্রায়াছুদসুখঃ। 
ততোহর্জ্বন উদক্রোশছুত্তরশ্চ মহারথঃ ॥২৭॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বিরাটপর্বণি 

গোহুরণে উত্তরগোগ্রহে কর্ণভঙ্গো নাম পঞ্চপঞ্চাশতযোহধ্যায়ঃ 0০) * 
ূ | 

তত ইতি। ততো বীভৎন্থরজ্্রনঃ, দু্টৈস্বীক্ষৈঃ ভারসাধনৈছ ক্ষিরকার্ধাসাধকৈঃ, আকর্ণ- 

মুক্তি, আকর্ণাকুষ্টধন্যা! ক্ষিথেঃ শরৈঃ, অশ্ব কর্ণন্য অশ্বান্ অবধীৎ্। পরঞ্চ তে হয়া অশ্থা 

তুৰি প্রাপতন্ ॥২৪॥ 

অথেতি। অথ বীধ্যবান্ কৌন্তেয়ঃ, মহৌজসা জলিতেন তীক্ষেন অপরেণ বাণেন, উরসি 
বঙ্ষসি কর্ণং বিব্যাধ ॥২৫॥ 

তন্যেতি। স শরশ্চ তন্ত কর্ণন্ত তনুত্রাণং বন্ধ ভিত্বা, কায়ম্ অভাগমৎ প্রাবিশৎখ। ততঃ 

স কর্ণ: তমস। মোহেনাবিষ্টঃ সন্, কিঞিদপি ন প্রজজ্জিবান্ বুবুধে 1২৬৪ 

সইতি। গাঢ়বেদনঃ স কর্ণঃ রণং হিত্বা উদক্মুখঃ সন্ প্রায়াৎ পলায়ত। ততো! মহারথঃ 

অঙ্ছন উত্তরশ্চ, উদক্রোশৎ কর্ণ! এহি এহি' ইতাচ্চৈরাহতবান্ ॥২ ৭ র 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পম্মভূষণ-শ্রহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভটাচার্ধা- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ববণি 

__ ভাহার পর অঞ্জুন দৃঢ়, তীক্ষ, দুফরকার্ধ্যসাধক ও আকর্ণাকৃষ্ট-কাম্মুকি-মুক্ত 

বাঁণসমূহদ্ধার1 কর্ণের অশ্বগুলিকে বিদ্ধ করিলেন; তখন সে অশ্বগুলি ভূতলে 
পতিত হইল ॥২৪। 

তদনস্তর বলবান্ অজ্জ্জন__তেজন্বী, উজ্জল ও তীক্ষ অশ্য একট! বাণদ্ধারা 
কর্ণকে বক্ষংস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥২৫॥ 

তখন সেই বাণটা কর্ণের বন্ধ ভেদ করিয়া দেহে প্রবেশ করিল; পরে কর্ণ 
মোহাবিষ্ট হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥২৬। 

এবং অত্যন্ত বেদনা! হওয়ায় কর্ণ যুদ্ধস্থান পরিত্যাগ করিয়! উত্তরমুখ হইয়া 

3 হে গাবদলাবিজা বণাহ পরার ভা। 5. দিউনহতিতমোধ্ারাঁ এ, 
““*ষহিতযোহ্ধ্যায়ঃ __ব| বরা ম। 



ষট পঞ্চাশতুমোহধ্যায়ঃ। 
-_১%১ 

 বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততো বৈকর্তনং জিত্বা পার্থ বৈরাটিমত্রবী | 
এতম্মাং প্রাপয়ানীকং যত্র তালো। হিরগ্ময়ঃ ॥১॥ 
যত্র শাস্তনবে! ভীত্ষে! রথেহস্মাকং পিতামহঃ | 
কাঙ্ষমাণো ময়! যুদ্ধং তিষ্ঠত্যমরদর্শনঃ 0২॥ 

অথ সৈন্যং মহদ্দৃষ্ট। রথনাগহয়াকুলমৃ। 
অব্রবীছুতরঃ পার্থং প্রতিবিদ্ধঃ শবৈভূশম্ ॥৩॥ 
নাহং শক্যামি বীরেহ নিয়ন্ত্রং তে হয়োত্তমান্। 
বিষীদভ্তি মম প্রাণা মনে! বিহবলতীব মে ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। ততঃ পার্থো বৈকর্তনং কর্ণং জিত্বা, বৈরাটিমুত্তর মনরবীৎ | যন্ত্র অনীকে, 
হিরপায়ঃ হ্বর্ণময়ঃ, তালো ধ্বজো বর্থতে, এতদ্নীকং সৈম্তং মাং প্রাপয় ॥১৪ 

যত্রেতি। যত্্র চানীকে, অমরম্যেব দেবন্তেব দর্শনং যশ্য সঃ, অস্মাকং পিতামহ: শাস্তনব: 

শাস্তমুপুতো ভীম্মঃ, ময় সহ যুদ্ধং কাজ্ষমাণৌ! রথে তিষ্ঠতি ॥২। 
অথেতি। অথ শরৈভৃিং প্রতিবিদ্ধ উত্তরঃ, রখৈঃ নাগৈর্ৃস্তিভিঃ হয়েরশ্ৈশ্চ আকুলং 

যাপতষ্ মহৎ সৈন্তং দৃষ্া পার্থমবরবী' পার্থমব্রবীৎ।৩। ৩ 

পলায়ন করিলেন। তখন মহারথ অজ্জুন ও উত্তর তাহাকে উচ্চন্বরে ভাকিছে 

লাগিলেন ॥২৭। 
ট্রিক 

বৈশ পায়ন কহিলেন--তাহার পর অর্জুন টিন জর হানি রা 

_ভিত্তর! যে সৈম্তের মধ্যে ন্বণ্ময় ধ্বজ রহিয়াছে, এই সৈন্যের 
নিকটে আমাকে লইয়া চল ॥১। 

এবং যে সৈম্যের মধ্যে আমাদের পিতামহ, দেবদর্শন ও শাস্তমুনন্দন তীগ্ 
আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া রথে অবস্

থান করিতেছেন” ॥২। 

তদনস্তর অত্যন্ত বাণবিদ্ধ উত্তর রথ, হস্তী ও অশ্ে পরিপূর্ণ বিশাল সৈম্ 

দর্শন করিয়! অর্জুনকে বলিলেন- 4৩ 
“বীর! আমি এখন আপনার এই উত্তম অশ্বগুলিকে সংযত করিতে সমর্থ 



বটপথ্শশতমোহ্ধ্যায়ঃ | &€*১ 

অস্ত্রাণামিহ দিব্যানাং প্রভাবাত সম্প্রযুজ্যতাম্। 
ত্বয়া চ কুরুভিশ্চৈব ভ্রমস্তীব দিশো! দশ ॥৫। 
গন্ধেন মুচ্ছিতশ্চান্রি বসারুধিরষেদসাম্। 
দ্বৈধীভূতং মনে! মং ব্রাসশ্চৈব প্রপশ্যতঃ ॥৬। 
অদৃষটপূর্ববঃ শূরাপাং মহাসংখ্যে সমাগমঃ | 
যোধাহবানেন মতা শঙ্খানাং নিনদেন চ ॥৭॥ 

সিংহনাদৈশ্চ শুরাণাং গজানাং বৃংহিতৈস্তথ। 
গাণ্ডীবশব্দেন ভূশমশনিপ্রতিমেন চ ॥৮। 

ভারতকৌমুদী 

নেতি। হেবীর! অহমিহ, তে হয়োত্তমান্ অশ্বশরষ্ঠান্, নিয়ন্তং সংযস্তম, ন শক্যামি। 
যেন হি মম প্রাণ! বিষীদস্তি ; মে মনশ্চ বিহ্ষলতীব 881 

অগ্ত্রাণামিতি। ত্তয়! চ কুরুভিশ্চৈব, সম্প্রধুজাতাং সম্প্রযুজ্যমানানাং নিক্ষিপামাণানামিতি 

যাবৎ দ্িব্যানামস্ত্রাণাং প্রভাবাৎ ইহ দশৈব দিশো মে ভ্রমন্তীব 8৫1 

গন্ধেনেতি। বসা চম্মাধোবস্তি তৈলবন্বত্ত, রুধিরং রক্তমূ, মেদঃ অস্থ্ভ্যন্তরগতং ঘৃতবনস্ত 

চ তেধাং গস্ধেন মৃচ্ছিতশ্চ অশ্মি। তথা এতদ্যুদধং প্রপন্তত:, মহাং মম, মনঃ, দ্বৈধীতৃতং 
জীবামি ন বেতি সংশয়মাপন্নম্ তাস! ভয়ঞ্চ জাত: ॥৬। 

অনৃষ্টেতি । মহাসংখ্যে মহাযুদ্ধে শূরাণাং সমাগমঃ সন্মেপনম্, ময় অনৃ্পূর্বঃ। তথা 

হে বীর! যোধানাং যোচ্ধ,ণামাহ্বাণেন, মহতা শঙ্খানাং নিনদেন ধ্বনিনা চ, শুর্াণাং শিংহ- সিংহ- 

হইতেছি না। কারণ, আমার প্রীণ যেন বিষগ্জ হইয়া পড়িয়াছে এবং মন যেন যেন 

বিহ্বল হইয়া গিয়াছে ॥৪। 
আর আপনার ও কৌরবগণের নিক্ষিপ্ত অলৌকিক অন্ত্রসমূহের প্রভাবে 

আমার নিকট দশট। দিকৃ্ই যেন ঘুরিতেছে ॥৫॥ 
এবং বসা, রক্ত ও মেদের গন্ধে আমি যেন মুচ্ছিতপ্রায় হইয়াছি ; আর এই 

ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে থাকায় আমার মন সংশয়াপন্ন হইয়াছে, ভয়ও 
জন্মিয়াছে ॥৬॥ 

কারণ, মহাযুদ্ধে বীরগণের সম্মেলন আমি আর পূর্বে দেখি নাই। তা'র পর, 

হে বীর! যোগ্কগণের আহবানে, শঙ্খগুলির বিশাল শব্দে, বীরগণের সিংহনাদে, 

হস্তিগণের বৃহিতরবে এবং বস্তশব্দতুল্য গাণ্ডীবের শবে আমার চিত্ত অস্থির 

_ (৫).এপ্রভাবঃ-জবস্তীব দিশো দশা ব রা ম। ৬)" ত্ৈধীভূতৎ মনো মেহনত ভৰ 

চৈব প্রপশ্ততঃ--বা। ব রা ম, মনে! মেহগ্ভ সম্্রাঞ্চেব পন্য মে-_ভা। (৭)-""শ্রাণা? 

মহৎ সংশয়মাগতম্। গোধাঘাতেন:**প্র,-"*শূরাণা ময়! সংখ্যে সমাগমঃ। গদাপাতেন" 

শিঃ্ষনেন বা বরাম। ৮ 



৫*২ ঘঙাতারতে বিরাট- 

শ্রুতি; প্মৃতিশ্চ মে বীর ! প্রন মুঢ়চেতসঃ | 
অলাতচক্রপ্রতিমং মগুলঞ্চ কৃতং তয়! ॥৯॥ 

ব্যাক্ষিপ্যমাণং সমরে গাণ্তীবঞ্চ প্রপশ্যতঃ । 
দষ্িবিচলিত! বীর! হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥১০॥ (কলাপকম্) 
বপুশ্চোগ্রং তব রণে ক্রুদ্ধস্তেব পিনাকিনঃ | 

ব্যায়চ্ছততন্তব ভূজং দৃষ্ট। ভীর্মে ভবত্যপি ॥১১॥ 
নাদদানং সংদধানং ন মুঞ্চস্তং শরোতমান্। 

ই ঈাাগীরান দানা পশ্যনপি সিটির ॥১২॥ 

সি 

নাদৈশ্চ, তথ। গঞ্জানাং বৃংহিতৈধ্ষনিভিঃ, অশনিপ্রতিষেন বজ্শবহুলোন গাণ্তীবশব্দেন ৮, 
মূঢ়চেতসে মে, শ্রুতি; শ্রবণশক্তিঃ, স্বতিঃ ম্মরণশক্তিশ্চ ভৃশং প্রনষ্টা। তথ! হে বীর! ত্তয়া 

অলাতং জলৎকাষ্ঠং তন্ত চক্রং ঘূর্ণ্মানং জলৎকা্মিত্যর্থঃ তদেব প্রতিমা উপম! যস্য তত্তা- 

দশম, মগ্ডলং কৃত শরক্ষেপনময়ে মগ্ডলীরুতম্, তথা সমরে ব্যাক্ষিপ্যমাণমা কম্তমাণং গাতীবঞ্চ, 

প্রপশ্টতো মে, দৃিবিচলিতা, হৃদয়ঞ্ দীর্ধ্যতি বিদবীরধ্যত ইব ॥৭--১০॥ 

বপুরিতি। বণে ক্রুন্ধহ পিনাকিনঃ শিবশ্যেব, তব উগ্রং বপু$, ব্যায়চ্ছতো। বাণক্ষেপকালে 

ভুজাবেব প্রসারয়তন্তব ভূজঞ্চ দৃষ্বা মে ভীর্ভয়মপি ভবতি ৪১১৪ 

নেতি। বিচেতনো৷ যুদ্ধনৈপুণ্যদর্শনাস্মগ্চচিত্তঃ অহম্, পশ্ন্নপি শরোত্তমান্, আদদানং 

গৃহৃস্তং ন, সংদধানং সন্ধানং কুর্বস্তং ন, মুঝ্চস্তং নিক্ষিপত্তমপি ত্বাং ন সম্প্রপশ্তামি তেষামন্তরং 

রং ন শকবোমীত্যর্থ:, অতিক্রতত্বাদিতি ভাবঃ ॥১২॥ 

হইয়া গিয়াছে, আর শ্রবণশক্তি ও ম্মরণশক্তি যেন নাশ পাইয়াছে। আর 

বীর! আপনি যুদ্ধে গাণ্ডীবধনুটাকে যে ঘূর্ণিত জলংকাষ্ঠের ন্যায় মগ্ডলাকার 
ও আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে থাকায় আমার দৃষ্টি বিচলিত হইয়াছে 
এবং ভয়ে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ।--১০॥ 

তা'র পর, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ মহাদেবের গ্তায় আপনার ভীষণ শরীর এবং বাণ- 

ক্ষেপের সময় প্রসারিত বাহু দেখিয়া আমার ভয়ও হয় ॥১১। 
এবং আপনার যুদ্ধনৈপুণ্যদর্শনে আমার মন মুগ্ধ হইয়। গিয়াছে ; ন্ুৃতরাং 

আমি চাহিয়! থাকিয়াও আপনার বাণগ্রহণ, বাণসন্ধান ও বাণক্ষেপের অবকাশ 

দেখিতে পাই না ॥১২॥ 

(৯/"অগুলং সততং স্বয়া-প্র বাব রা ম। (১) .'গাতীবঞ্চ প্রকর্ষতা--ব। ব রা 

ঘ তা। (১১). ব্যায়চ্ছতঃ শতভুজম্-__-ভা। (১২) নাদদীনং ন সন্ধানম্...প্র বাব রা 

***ন চেতসা-্বা ব,.*"ন চেতনঃস্্রা ম। 

চািরিিররদ এবার বারবার শি ৬. ৫ 2 ৪8 ওত ও ৮ এ ও ক ৬ ৬ 
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_ অবসীদস্তি মে প্রাণ! ভূরিয়ং চলতীব চ। 
ন প্রতোদং ন চাভীষুং সংযস্তং শক্তিরস্তি মে 1১৩ 

অর্জুন উবাচ । 
মা! তৈষাঃ স্তমতয়াত্মানং স্বয়াপি নরপুঙ্গব !| 
অত্যনূতানি কণ্মাণি কৃতানি রণমুগ্ধনি ॥১৪৪ 
রাজপুত্রোইসি ভদ্রেং তে কুলে মণ্স্যন্ত বিশ্র্তে । 
জাতত্বং শত্রুদমনে ন বিষীদিতুমহসি ॥১৫॥ 
ধতিং কৃত্বা সবিপুলাং রাজপুত্র! রথে যম। 
যুধ্যমানস্থ সমরে হয়ান্ সংঘচ্ছ শত্রুহন্ ! ॥১৬॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবমুক্ত।1 মহাবাহুর্বৈরাটিং নরসত্তমঃ | 
অর্জভূনো রখিনাং শ্রেষ্ঠঃ পুনরেবেদমত্রবীৎ ॥১৭ ॥ 

ভারতকৌ সুদী | 
অবেতি। শ্রমাতিরেকান্মে প্রাণ৷ অবসীদস্তি, ইয়ং তূশ্চ চলতীব। অতএব প্রতোদং 

কশাং ন, অভীষুমস্র ক্কুধ ন সংযন্তং ধর্ত,ং মে শক্তিরস্তি ॥১৩। 
মেতি। হে নরপুঙ্গব! ত্বং মা তৈধীঃ, আত্মানঞ্চ স্তপুয় স্থিরীকুকু। ত্বয়াপি রণমুদ্ধনি 

অশ্বচালনাদীনি অত্যভূতানি কশ্মাণি কৃতানি "১৪৪ 

রাজেতি। ত্বং রাজপুক্রোহসি, বিশেষতশ্চ বিশ্রুতে বিখ্যাতে শক্রদমনে চ মৎস্যান্ত কুলে 
জাত; । অতএব ত্বম বিষীদিতুং বিষাদ প্রাপ্ত নাহ্সি। অন্তর অসার্বধাতৃকেংপি সীদা- 
দেশ আর্চঃ। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত ॥১৫। 

ধৃতমিতি। হে রাজপুত্র! হে শক্রহন্! হুবিপুপাং ধৃতিং ধৈধ্যং রুত্বা, সমরে যুধা- 
মানম্ত, মম রখে, হয়ান্ অশ্বান্, সংহচ্ছ সঞ্চালয় ॥১৬। 

এদিকে আমার প্রাণ অবদন্ন হইয়া পড়িয়াছে, পুথিবীও যেন ঘুরিতেছে ; 
সুতরাং কশ। ও লাগাম ধরিবার উপযোগী শক্তি আমার নাই” ৪১৩৫ 

অজ্জুন বলিলেন__«নরশ্রেষ্ঠ | তুমি ভীত হইও না চিত্ত স্থির কর। তুমিও 

যুঘে অত্যন্ত অদ্ভুত কাধ্য সকল করিয়াছ ॥১৪॥ 
এবং তুমি রাজার পুত্র, বিশেষতঃ জগছিখ্যাত শক্রদমন বংশে জন্িয়াছ; 

অতএব তোমার বিষগ্র হওয়। উচিত নহে । তোমার মঙ্গল হউক ॥১৫॥ 
শত্রহস্তা রাজপুত্র! তুমি বিশেষ ধেশ্য অবলম্বন করিয়া, রণস্থলে যুদ্ধ 

করিবার সময়ে আমার রথের অশ্বগুলিকে সথগুলন কর” 8১৬ 
(১৩)-ন চ পরতো রী” _ব। ব রা ম তা। (১৫)-বিকরত- প্র,.““জাতনবং 

শ্ররমন |--ত1। (১৭)-রখসতমঃ_ প্র, *পার্থসত্বমঃ ভা । 

৬০০ 



৫০৪ মহাভারতে বিরাট- 

সেনাগ্রমাণ্ড ভীন্সস্ত প্রাপয়ন্থৈতদেৰ মাম্। 
আচ্ছেত্স্তায্যহমেতস্থ ধনুর্জ্যাপি চাহবে । 

অস্যস্তং দিব্যমন্্রং মাং চিত্রমগ্য নিশাময় ॥১৮| 

শতহ্দামিবায়ান্তীং স্তনয়িতোরিবান্ববে । 

ববর্ণপৃষ্ঠং গাণ্তীবং দ্রক্ষ্যন্তি কুরবে। মম ॥১৯॥ 
দক্ষিণেনাথ বাষেন কতরেপ হ্িদস্ততি | 

ইতি মাং সঙ্গতাঃ সর্বেবে তর্কিষবাত্তি শত্রবঃ ॥২০॥ 
শোণিতোদাং রথাবর্তাং নাগনক্রাং ছুরত্যয়ামূ। 
নদীং প্রন্বদ্দয়িধ্যামি পরলোকপ্রবাহিনীম্ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবম্িতি। মহাবাহ; নরণন্তমে| রথিনাং শ্রেষ্ঠচ অঙ্গন বৈরাটিমৃত্তরমতঠ এবমুকী 

পুনরেব ইদমক্রবীৎ্ ॥১৭॥ 

সেনেতি। হে উত্তর! মাম, এতদেব ভীম্মশ্ত সেনাগ্রম আশু শীঘ্রম্, প্রাপয়ন্থ । অহম, 
আহবে যুগে, এতস্ক তীম্মস্ত, ধন্থুষে। জ্যাং গুণম্, আচ্ছেৎস্তামি । ত্বধ্চ, চিত্রমাশ্চধ্যং যথা স্ঠান্ুথা, 

দিবামন্ত্রম, অশ্তন্তং ক্ষিপন্তং মাম, অগ্য নিশামরর অবলোকয়। ফট্পাদোহয়ং প্লোকঃ ॥১৮। 
শতেতি । কুরবঃ, সথবর্ণপৃষ্টং হ্বর্ণখচিতপৃষ্ঠং মম গাত্তীবম্, অঞ্রে গগনে, স্তনয়িত্বোর্মেঘাং 

আয়ান্তীমাগচ্ছন্তীম্, শত্ুদাং বিছ্যতমিব ভ্রক্ষাত্তি ॥১৯॥ 

দক্ষিণেনেতি । দক্ষিণেন অথ বামেন বা কতরেণ হস্তেন, অস্যতি দ্থিৎ বাণান্ ক্ষিপতি 

ননু জুঙ্ছুন ইতি শেষঃ। ইতি ইথং রূপেণ, সঙ্গ তাং সশ্মিলিতাঃ সর্ব শত্রবো মাং তরকয়িযান্তি। 

“স্থিত প্রশ্নে চ বিকল্পে চ* ইত্যমরঃ ॥২০। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-মহাবাহু, নরশ্রেষ্ঠ ও রথিপ্রধান অর্জুন উত্তরকে 
এইব্ূপ বলিয়া আবার বলিলেন-_॥১৭॥ 

“রাজপুত্র! তুমি আমাকে ভীম্মের এই সৈন্যের সম্মুখেই সত্বর লইয়া চল। 
আমি যুদ্ধে ভীম্মের ধনুর গুণ ছেদন করিব এবং আমি আজ আশ্চর্য্যরূপে দিব্য 

অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিব ; তাহা! তুমি দর্শন কর ॥১৮। | 
আজ কৌরবেরা আমার স্বণ্থচিত গাণ্ডীবধনুখানাকে আকাশস্থ মেঘ হইতে 

আগত বিছ্যাতের স্তায় দর্শন করিবেন ॥১৯। 
এবং “দক্ষিণ ও বাম ইহার কোন্ হস্তব্বারা অঞ্জুন বাণক্ষেপ করিতেছেন? 

এইভাবে সম্মিলিত শক্রর৷ সকলে আমার বিষয়ে তর্ক করিবে ॥২০॥ 

(১৮।-আদান্তম্যহমেতন্ত-_ভা। (১৯"* স্বনয়িত্বোরিবাধবরাৎ-_-ভ| | 
পা 
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পাশি-পাদ শিরঃ-পৃষ্ঠ বাহু শাখ।-নিরম্তরমূ। 
বনং কুরূণাং ছেত্স্যাষি শবৈঃ সম্নতপর্ববভিঃ ॥২২॥ 
জয়তঃ কৌরবীং সেনামেকম্য মম ধন্সিনঃ | 
শতং মার্গ৷ ভবিষ্যন্তি পাবকস্তেব কাননে ॥২৩)॥ 
বয়! চক্রমিবাবিদ্ধং সৈন্যাং দ্ক্ষ্যসি কেবলমূ। 
ইনবন্ত্রে শিক্ষিতং চিত্রমহং দর্শয়িতাস্মি তে 1২৪॥ 
অপ্রমতো! রথে তিষ্ঠ সমেধু বিষমেষু চ। 
দিবমাবৃত্য তিষ্ঠন্তং |গরিং ভিন্দ্যাং সম পত্রিভিঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
শোণিতেতি। শোণিতানি রুধিরাণ্যেব উদকানি জলানি যন্তান্তাম। রখা এব আবর্থী 

জনব্রময়ে| যত্ঠান্তাম। নাগ! হস্তিন এব নক্তাঃ কুন্তীর! যন্তান্তাম, ছুরত্যায়াং ছুম্তরাম পরং 

লোকং প্রবহতি নয়তীতি তাং তাদুশীঞ্, কাঞ্চিৎ নদীম্, গ্রন্থন্দয়িস্তামি অহং প্রবর্মিষ্যামি ৪২১৪ 

পাণীতি। অহং সন্নতপর্ববভিঃ ঈষহক্রোপান্তদেশৈঃ শরৈঃ, পাণয়ঃ পাদাঃ শিরাংসি পৃষ্ঠানি 

বাহব এব চ শাখান্তাভি: নিরন্তরং ঘনম্, কুরূণাং কৌরবসৈষ্ানাং বনম্, ছেতশ্ামি )২২। 
জয়ত ইতি । কাননে পাবকশ্ত বন্ধেরিব, কৌরবীং সেনাং জয়তঃ, ধছ্িনো ধশুদ্ধরন্থ 

একশ্টাপি মম, শতং মার্গা বিচরণপথ ভবিয্াস্তি ॥২৩॥ 

ময়েতি। ময়া চক্রমিব আবিন্ধং ঘৃণিতং কৌরবাণাং শৈশ্যং কেবণং পক্ষাপি। তথা 
অহং তে, ইঘক্ত্রে বাণাস্তরে, চিত্রমাশ্চযাম্, শিক্ষিতং শিক্ষাং দর্শমিতান্ষি ॥২৪) 

অপ্রেতি। ত্বঞ্চ সমেযু সমতলদেশেষু, বিষমেষু উচ্চাবচেষু দেশেযু ৯ «থে অগ্রমন্তঃ 

সাবধানস্তিষ্ঠ। অহং পত্রিভিবাণৈঃ, দিবমাকাশম্, আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠস্তং গিব্রিং পর্ববতমপি 
ভিন্দ্যাং ব্দারয়েয়মূ। ম্মশবঃ পাদপুরণে ॥২৫। 

উত্তর! আমি আজ পরলোকপ্রবাহিনী দুস্তর একটা নদী প্রবস্তিত 

করিব; রক্ত হইবে তাহার জল, রথ হইবে তাহার আবর্ত (ঘোলা) এবং হস্তী 

হইবে তাহার কুস্তীর ॥২১৪ 
হস্ত, পদ, মস্তক, পৃষ্ঠ ও বাহুরূপ শাখাছারা পরিপুর্ণ কৌরবসৈম্থরূপ 

বনটাকে আমি নতপর্ব্ব বাণসমূহদ্ধারা ছেদন করিব ॥২২ 
বন দগ্ধ করিবার সময়ে অগ্নির যেমন বহুতর পথ হয়, সেইরূপ কৌরবসৈম্য 

জয় করিবার সময়ে এক ধনুর্ধর আমারই বহুতর পথ হইবে ॥২৩। 
রাজপুত্র! আমি আজ্র কৌরবসৈগ্ত কে চক্রের স্তায় ঘুরাইব ; তুমি কেবল 

সপ পিপল 

(২৪)-ইস্ং শিক্ষিতম্_প্র। (২৫) অনস্থাঞ্ে রথে তিষ্ট প্র বাব রা ম। 
বিরাট-৬৪ (১২) * 



৫০৬ বহাভারতে বিরাট- 

অহমিন্্রন্ত বচনাৎ সংগ্রামেহভ্যহনং পুরা । 
পৌলোমান্ কালকঞ্জাংশ্চ সহত্রাণি শতানি চ ॥২৬॥ 
অহমিক্্রাদ্দৃঢাং মুদতং ব্রহ্মণঃ কৃতহস্ততাম্। 
প্রগাঢ়ং তুমুলং চিত্রমভ্যশিক্ষং প্রজাপতেঃ ॥২৭॥ 

অহং পারে সমুদ্রস্ত হিরণ্যপুরমারুজমূ । 

জিত্ব! ঘ্তিলহতআ্রাণি রধিনামুগ্রধন্থিনাম্ ॥২৮॥ 
শীর্য্যমাণানি কুলানি প্রবৃদ্ধেনেব বারিণ| | 
ময়া কুরূণাং বৃন্দানি পাত্যমানানি পশ্য বৈ ॥২৯॥ 
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অহমিতি । অহং পুর! ইন্্রন্ত বচণাৎ সংগ্রামে সহম্বাণি শতানি চ, পৌলোমান্ কাল- 

কঞ্জাংশ্চ তন্তদ্বংশীয়ানম্থরান্ অভ্যহনম্ ॥২৬। 

অহমিতি। অহম্ ইন্দ্রাৎ দৃঢ়াং মু্টিম্, ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ কৃতহস্ততাম্ অস্তরক্ষেপে হস্ত- 
নৈপুণ্যম্, প্রঞাপতেঃ সকাশাচ্চ প্রগাঢ় মত্যন্তং চিত্রং তুমুলঞ্ণ যুদ্ধমভ্যশিক্ষমূ ॥২৭॥ 

অহমিতি । অহং সমুপ্রন্ত পারে উগ্রধন্থিনাং ভয়ঙ্করধন্প্ধরাণাং বধিনাং যষ্টিপহত্রাণি 

জিত্বা ছিরণ্যপুরং ত্দাখ্যং নগরম্, আরুজং বিধ্বংসিতবান্ ॥২৮। 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--১১॥ ন সন্ধানং ন সন্দধানম্। বর্ণলোপ আর্ধ; ॥১২-_-১৭॥ নিশাময় পশ্ঠ, 

শতন্রদাং বিছ্যুতম্ ॥১৮--২২॥ শতং মার্গা ইতি সর্বতো মার্গম্যানিরোধ উক্তঃ সর্বতো 
ব। মম বাণ! গমিস্তস্তীত্যর্থঃ ॥২৩। আবিদ্ধং ভ্রাম্যমাণম্। শিক্ষিতং শিক্ষাম্ ॥২৪--২৬॥ প্রগাছে 

সঙ্কটে চিত্রং নানাবিধং তুমুল সঙ্কটযুদ্ধং সর্বত্র বেম্মীতি শেষঃ ॥২৭॥ জিত্বা দ্েতুং শক্তঃ 

সমতল ও বিষমতল ভূমিতে তুমি রথের উপরে সাবধানে থাকিও। কেন 
না, আমি আজ বাণছ্ারা আকাশব্যাগী পর্ধতও বিদীর্ণ করিব ॥২৫॥ 

মামি পুর্ব ইন্দ্রের বাক্য অনুসারে যুদ্ধে শত শত ও সহস্র সহত্র পৌলোম 
ও কালকণ্র অন্ুরদিগকে বধ করিয়াছিলাম ॥২৬॥ 

আমি ইন্দ্রের নিকট দৃমুগ্রি, ব্রন্ধার নিকট হস্তনৈপুণয এবং প্রজাপতির 
নিকট অত্যন্ত-বিচিত্র তুমুল যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলাম ॥২৭। | 

আমি সমুদ্রপারে যাইয়া ষাট হাজার ভয়ঙ্কর ডা রথীকে জয় করিয়। 

 হিরণ্যপুর ধ্বংস করিয়াছিলাম ॥২৮। 

(২৬).*কালৎগ্জাং্”- বা বরা মতভ|। (২৭)-*মযাঢদ্ প্র, “প্রগাড়ে ক বরাম। 

(২০)-"হিরণ্যপুরবাসিনাম্প্র বা বর| ম, "*রধিনানুগ্রতেঙ্দাম্--গ্র। (২০),"*প্রবৃদ্ধেনের 

বাহুনাপ্র ভাঃ "''পশ্ত ৮--ভা রর | | 
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ধ্বজবৃক্ষং পত্তিতৃণং রথসিংহগণাষুতয্ । 
বনমাদীপযিষ্যামি কুরূণামন্্রতেজসা 0৩০1 
তানহং রথমধ্যস্থান্ শবৈঃ সম্মতপর্ববভিঃ | 
যোধান্ সর্ববানতিবলান্ যোতস্মানানবস্থিতান্ ॥৩১| 
একঃ সংকালযিষ্যামি বস্রপাণিরিবান্ত্রান্। 
রৌদ্রেং রুদ্রোদং হান্্রং বারুণং বরুণাদপি ॥৩২॥ 
অস্ত্রমাগ্নেরমগ্রেশ্চ বায়ব্যং মাতরিশ্বনঃ | 

ব্াদীনি তথাস্জ্রাণি শক্রাদহমবাগুবান্ ॥৩৩॥ (বিশেষকম্। 

ভারতকৌমুদী 
শীর্ধ্যেতি। প্রবৃদ্ধেন প্রবলেন, বারিণা জলম্রোতপা, শীধ্যমাণানি কূলানি নগ্তান্তীরাণীব, 

ময়] কুরুণাং বৃন্দানি পাত্যমানানি পশ্ঠ ॥২৯। 

ধ্বজেতি। অহমন্্রতেজসা অগ্ত্রানলেন, ধবজা এব বৃক্ষ! যন্ত্র তথ, পত্তয়ঃ পদদাতয় এব 

তূণানি যন্ত্র তৎ, রথা এব পিংহান্তেষাং গণৈরাযুতং যুক্ত, কুরূণাং বনং কৌবরবসৈদ্তকাননম, 
আদীপয়িস্তামি ধক্ষ্যামি ॥৩০॥ 

তানিতি। অহয়েক এব সম্নতপর্বতি: ঈবক্রোপা গ্তদেশৈ: শরৈঃ) বজ্ঞপাণিরিজ্্ঃ অন্থবা- 
নিব, বথমধ্যস্থান ঘোতস্তমানান্ অবস্থিতান্ অতিবলান্ তান্ সর্বান্ যোধান্ যোছ্ধন্, 

সংকালয়িহ্যামি প্রমথিষ্তামি। নম্থু কথং তবেদৃশী শক্তিজাতেত্যাহ-_বৌদ্রমিত্যাদি । হি হশ্বাৎ, 

অহং রুদ্রাৎ বৌত্রমজ বরুণাদূপ বারুণম্ত্রম, অগ্রেরাগ্রেয়ম, মাতরিশ্বনো বায়োন্ড বায়ব্যম্্রম 
তথ] অহম্, শক্রা দিন্দ্রাৎ বজ্জ্াদীনি অগ্াণি অবাধ্বান্ লব্ধবান্ ॥৩১-_-৩৩৪ 

পা পি স্ব এন কাগজ জা ৮৮ 550, ৮ পোদ 

অতএব তুমি দেখ প্রবল জলস্রোত যেমন নদীর তীর নিপাতিত করে, 
আমিও সেইরূপ কৌরবসৈম্তগণকে নিপাতিত করিতেছি ॥২৯। 

ধ্জরূপ বৃক্ষ, পদাতিরূপ তৃণ এবং রথিরূপ সিংহগণে পারপুর্ণ এই কৌরব- 
সৈম্তরূপ বনটাকে আমি আজ অস্ত্রানলে দঞ্ধ করিব ॥৩০॥ 

পূর্ববকালে একমাত্র ইন্দ্র যেমন অস্ুরগণকে মথিত করিয়াছিলেন, সেই- 

কূপ একমাত্র আমিই নতপর্ধ বাণসমৃহদ্বার। যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থিত 
র্থমধ্যবর্তী মহাবদ এ সকল যোদ্ধাকেই মথিত করিব । কারণ, আমি 

রুদ্রের নিকট রৌদ্র, বরুণের নিকট বারুণ, অগ্নির নিকট আগ্নেয় এবং বায়ুর 

নিকট বায়ব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছি; আর আমি ইন্দ্রের নিকট বজ্জপ্রস্থৃতি 
অন্ত্রও পাইয়াছি ॥৩১-_-৩৩। 

(৩১) রখমতভ্যেত্য-_গ্র,*“য্তান্ সর্ববান্ব-প্র বাৰ রা ম। (৩২)*অহং শগ্রম্_-প্র 



৮ ভাবতে বিরাট 
ধার্তরাষ্ট্রবনং ঘোরং নরপিংহাভিরক্ষিতম্ । ূ 
অহমুণ্পপাটয়িষ্যামি বৈরাটে ! ব্যেতু তে ভয়ম্ /৩৪॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবমাশ্বাসিতন্তেন বৈরাটিঃ সব্যসাচিন! | 
ব্যগাহতদ্রথানীকং ভীমং ভীক্মাভিরক্ষিতমূ্ ॥৩৫। 
তমায়ান্তং মহাবাছুং জিগীঘন্তং রণে কুরূন্। 
অভ্যবারয়দব্যগ্রঃ ত্রুরকণ্মাপগাহৃতঃ ॥৩৬॥ 

তস্য জিষুঃরুপাৰৃত্য ধ্বজং মূলাদপাতর়ত। 
বিকৃষ্য কলধোতাট্রেঃ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ুবি ॥৩৭। 

ভারতকৌমুদী 

ধার্তেতি। অহম্, নরা ভীন্মাদয় এব পিংহত্তৈব্রভিন্ক্ষিতনত ঘেোরম্, ধার্ডরাষ্ট্ং ধৃতরাষ্ট্র 

মৈম্তমেব বনং তত, উৎপাটয়িস্যামি। অতএব হে বৈরাটে! উত্তর! তে ভয়ম্ ব্যেত 

অপগচ্ছতু ॥৩৪। 
এবমিতি। তেন সব্যসাচিনা অঞ্জুনেন, এবমাশ্বাসিতো! বৈরাটিঃ উত্তরঃ ভীমং ভয়ঙ্করমূ, 

ভীগ্মভিরক্ষিতং তৎ রথানীকং রথিপৈন্তম্, ব্যাগাহৎ আলোড়িতবান্ ॥৩৫। 

তমিতি। ক্রুরকণ্মা নিষ্্রকর্দা, আপগাস্থতো৷ নদীপু! ভীম্মঃ, অব্যগ্রঃ অনাকুলত্তিষ্টন্নেব 
রণে কুরূন্ জিগীষস্তং জেতুমিচ্ছন্তম্, আয়াস্তং তং মহাবাহুমজ্জুনম্ অভ্যবারয়ৎ ॥৩৬। 

তস্তেতি। জিষুরজ্ভুনঃ, উপাবৃত্য আসন্ীভুয়, বিকৃত ধন্থরাকুয্[, কলধৌতং হ্ষব্ণমগ্রে 

শর এজ 

অতএব ধৃতরাষ্ট্রসৈম্তরূপ ভয়ঙ্কর বন ভীক্মপ্রভৃতিরপ সিংহগণকর্তৃক রক্ষিত 

হইলেও আমি তাহা উৎপাটন করিব ; নুতরাং বিরাটনন্দন ! তোমার 

ভয় দূর হউক” ॥৩৪॥ 
বৈশম্পায়ন বলিলেন-_অজ্ঞুন এইভাবে আশ্বস্ত করিলে, উত্তর সেই 

ভীম্মরক্ষিত ভয়ঙ্কর রথিসৈম্ত আলোড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥ 

মহাবান্থ অর্জুন যুদ্ধে কৌরবগণকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতে 

লাগিলে, নিষ্ঠুরকণ্্ী ভীম্ম ধীরভাবে থাকিয়াই তাহাকে বারণ করিতে 
লাগিলেন ॥৩৬॥ 

(৩৪) : ধার্তরাষ্ট্রবলম্..*উৎ্সাদয়িস্তামি_প্র, ধার্তরাষ্ট্ং বনম্_ভা। (৩৫)--.ব্যবাগাহ- 
প্রখানীকম্-বা ব রা ম। (৩৬)-"চারুকর্ত্া নদীহৃতঃ--প্র,'**কুরকন্দদা ধনগয়ম্_-ভা। 
(৩৭)-"ধবজমূলে ন্যপাতরৎ। বিকৃত কলধোতা গ্রমিঘস্্ং প্রাপয়াজ্রথম্-প্র,.**ধরজং মূলে 
সপাতরৎ। বিক্ুস্ত কলধোতাগ্রং স বিজ্ক; প্রাপয়ান্রথাৎ _1 | 



পর্ব হটপঞ্চাশতমোই্ব্যাস্ঃ। ৫৯ 

তং চিত্রমাল্যাভরণাঃ কৃতবিগ্যা ষনস্থিনঃ | 
আগচ্ছন্ ভীমধন্বানং চত্বারস্ত মহাবলা: 1৩৮) 

ছুঃশাসনে বিকর্ণশ্চ দুঃসহোহথ বিবিংশতিঃ। 
আগত্য ভীমধন্বানং বাঁভণ্-্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥৩৯1 

৬ কৃ ছুঃশাসনস্ত ভল্লেন বিদ্ধ বৈরাটিমুততরমৃ। 
দ্বিতীয়েনার্জভুনং বীরঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনাস্তরে ॥8০1 
তশ্ঠ জিফুরুপাবৃত্য শিতধারেণ কাম্মুকম। 
চকর্ত গার্ধ পত্রে” জাতরূপপরিক্ুতম্ ॥৪১। 

গারতকৌমুদী 

যেষাং তৈর্বাণৈই, তন্ত ভী্মস্ত ধবজম, মূলাদধঃসংযোগদেশাৎ অপাত্য়ৎ। মূলে বিদ্বশ্চ স 
ধবজঃ, ভূবি প্রাপতৎ ॥৩৭। 

তম্িতি । চিজ্রাণি মাল্যানি আভবণানি চ যেষাং ঢেত, কুতবিদ্যা মনন্থিনশ্চ চত্বারো 

মহাবলাম্ত, ভীমধন্থানং তমক্জ্বনম্, প্রত্যাগচ্ছন্ ॥৩৮। 

অথ কে তে চতার ইত্যাহ-_ছুবিতি । ছুঃশাসনো বিকর্ণো দুঃনহো বিবিংশতিশ্চেতি 

চত্বারে। বীর1 আগত্য, ভীমধন্থানং বীভত্সুম, পণাবারয়ন্ পর্যাবেটস্ত ॥৩৯। 

ছুরিতি। বীরো ছুশাসনভ্ত, একেন ভর্লেন, বৈরাটিং বিরাটপুত্রনুত্তরৎ বিদ্বধা দ্িতীয়েন 
ভল্লেন, স্তনয়োরস্তরে মধ্যদেশে অজ্জুনং প্রত্যবিধ্যৎ ॥৪*$ 

তশ্তেতি। জিষ্তরজ্ভুনঃ, উপাবৃত্য আসম্্ীভূয়, শিতা পাষাণঘষিতা ধারা যস্ত তেন, 

গ্প্রন্তেমানীতি গাগ্খাণি পক্জাণি পক্ষা যত্র তেন তাদুশেন শরেণ, জাতকূপেণ ্বর্ণেন পরিষ্কাছং 

55555 জগ চকর্ত ॥৪১॥ ্ 

৭ শাপলা আপা পাল ০ ০ 

অর্জন বর নিকটবর্তী হইয়া ধনু ? আকর্ধণপূর্বক স্বরচিত বাণদ্বারা তীগ্মের 

ধ্বজটাকে মৃূলদেশে বিচ্ছিন্ন করিলেন; তখন মূলবিদ্ধ সেই ধ্বজট1 ভূতলে 

পতিত হইল ॥৩৭। 

এই সময়ে বিচিত্র মাল্যাভরণধারী, কৃতবি্ত, মনন্বী ও মহাবল চারি জন 

বীর, ভয়হরে ধনুদ্ধর অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩৮॥ 

ছুঃশাসন, বিকর্ণ, ঘঃসহ ও বিবিংশতি-_-এই চাঁরি জন বীর আসয়া ভয়ঙ্কর 

ধনুর্ধর অজ্ঞবনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥৩৯॥ 

কিন্ত বীর ছুঃশাসন একটী ভল্পদ্বারা৷ বিরাটনন্দন উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া 

দ্বিতীয় ভল্লছারা অর্জনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥৪০॥ 

(৩৮)---কতবিস্বাঃ."-আয়াস্তং ভীমধস্বানমাধাদদু্বী ধনঞ্য়ম্ম_ভা। (৪১)*"পৃধুধারেশ 

কার্মুকষ্__বা! বরা! য,...স্ক্রধারণে কান্দুকম্__তা | 



৫১০ বহাভারতে বিরাট- 

অখৈনং পঞ্চভিঃ পশ্চাশ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনাস্তরে | 
সোহপযাতো রণং হিত্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৪২। 

তং বিকর্ণঃ শরৈন্তীক্ৈাঁর্ধপব্রৈরজিঙ্মগৈঃ। 
বিব্যাধ পরবীরস্থমর্বুনং ধৃতরা ট্রজঃ ॥8৩॥ 

ততস্তমপি কৌন্তেয়ঃ শরেণানতপর্ববণ! | 
ললাটেহভ্যহনত,এং স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্রেখাৎ 888 
ততঃ পার্থমভিত্রুত্য ভুঃসহঃ সবিবিংশতিঃ | 

অবাকিরচ্ছরৈভ্তীক্ষৈঃ পরীপ্লন্ ভ্রাতরং রণে 88৫ 
“তক ডক হারা রও ও ও ভাজা রাহা এ হারা ও রাগ ও ও ও ডিও জর এর তে রগ অচককজজপতগজজততেক জাত রজত ভাজ গাও ভ্ারজরতত এড কিডজ জ্রাজত্তততজতক ৮৭০ পজউত৩ ০2৯৩৩৬০৬৪৭০ ৮০৬৪৩৬৩৬এ৬০৯র উজ ১ ৮ জডওবরাওকজজকি জজ ক ভে জকি জজ রিজাল 

অথেতি। অথেতি বাক্যান্তরারস্তে । পশ্চাৎ পার্থঃ পঞ্চভিঃ শবৈঃ এনং ছুঃশাসনং 
স্তনাস্তরে প্রতাবিধযৎ। স চ পার্থবাণপ্রপীড়িতঃ সন্ রণং হিত্বা অপযাতঃ ॥৪২॥ 

তমিতি। ধৃতরাষ্ট্রজো বিক্র* অজিক্ষগৈঃ সরলগামিভিঃ, গার্দ_পত্রৈগৃ প্রপক্ষা ছিতৈঃ) 

তীক্ষেঃ শরৈঃ, পরবীরস্বং তমঙ্জুনং বিব্যাধ ॥৪৩। 
তত ইতি। ততঃ কোস্তেয়োহজ্বনোপি আনতপর্বণা শরেণ, তুর্ণযেব ললাটে তং 

বিকর্ণম্, অভ্যহনৎ। পরঞ্চ স বিকর্ণে৷ বিদ্ধঃ সন্ বথাৎ প্রাপতৎ ॥88॥ 

তত ইতি। ততঃ, বিবিংশতিন1 ত্দাথ্যেন ভ্রান্জা সহেতি সবিবিংশতিঃ, ছুঃসহো! নাম 

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ, ভ্রাতরং দুপতিতং বিকর্ণম্, পরীপ্নন্ রক্ষিতৃমিচ্ছন্, অভিত্রত্য ভ্রন্তং পার্থাভিম্খং 
গত্বা, রণে তীক্ষেৈঃ শবৈঃ পার্থমবাকিরৎ ॥৪৫। 

তখন অর্জন নিকটবর্তী হইয়া একটী স্ুুধার বাঁণদ্বারা দুঃশাসনের ন্বর্ণথচিত 
ধন্স ছেদন করিলেন ॥৪১॥ 

তৎপরে অর্জুন পাঁচটা বাণদ্বারা হুঃশীসনের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন 

ছুঃশাসন অর্জুনের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অপস্যত 
হইলেন ॥8২।॥ 

পরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ_সরলগামী, গৃরপক্ষযুক্ত ও তীক্ষ বাণসমূহদ্বারা 
বিপক্ষবীরহস্তা অজ্ঞুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৩॥ 
তাহার পর অঞ্ছুনও সত্বরই একটী আনতপর্ধ বাণছ্বারা বিকর্ণের ললাট- 

দেশে আঘাত করিলেন; স্ুতরাং বিকর্ণ বাণবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত 

হইলেন 7888 

তদন্তর ছুঃসহ বিবিংশতির সহিত ভ্রেত আয়া আতা বিকর্ণকে রক্ষা 

(*২)--লোঙপরাতঙণং হিন্থা_ভা। * (৪9) গারহপত্য: -বা--পৃপটৈরা ম 
'“শরৈর্গা়ম্ ভা । €৪৪)-"শরেশ নতপর্ধণা-..প্রাপত্ুবে_ভ|। | 
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তাবুভৌ গা্ধ পত্রাভ্যাং নিশিতাভ্যাং ধনঞজয়ঃ | 
বিদ্ধ যুগপদব্যগ্রন্তয়োর্বাহানসূদয়ত ॥৪৬॥ 
তৌ হুত'শ্বো বিবিদ্ধাঙ্গৌ ধৃতরা ্রাত্বজা বুঙে। 
অন্ভিপত্য রখৈরন্যৈরপনীতোৌ পদান্ুগৈঃ 0৪৭) 

সর্ববা দিশশ্চাভ্যপতদ্বীভৎ স্থরপরাজিতঃ | 

কিরীটমালী কৌন্তেয়ো ললক্ষো মহাবলঃ ॥৪৮॥ 
ইতি শ্্রীমহাভারতে শতসাহআ্যাং সংহিত্তায়াং বৈয়াসিকযাং বিরাটপবণি 
_গোহুরণে উত্তরগোত্াহে ছুংশাসনা দিতঙ্গো নাম ঘট পৈঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

তাবিতি। ধনগয়ঃ অব্যগ্রন্তিষ্টক্নেব, নিশিতাভ্যাং গার্ধ,পক্ষাভ্যাং বাণাভ্যাম, যুগপদেব 
তাবুভো ছুঃসহবিবিংশতী বিদ্ধ, তয়োর্বাহান্ অশ্বান্, অহদয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ॥৪৬| 

তাবিতি। অথ পদ্াঈগৈস্তয়োরমুচরৈঃ, অভিপত্য আগত্য, অ্ঠৈ রধৈঃ, হতাস্ব বিবি 
দ্ধাঙ্গেৌ৷ চ তো উভাবেব ধৃতরাষ্টাতুজো, অপনীতে। অপসারিতে ॥৪৭॥ 

সর্ব ইতি । মহাবলঃ, অপরাজিতঃ, কিরীটং মলতে ধারয়তীতি কিবীটমালী “মল যল্স 

ধারণে" ইত্যন্ত ণিনি রূপম, বৌস্থেয়ো বীভৎস্থরজ্ছনশ্চ, লব্ধানি লক্ষাণি শরব্যাণি যেন স 
তাদৃশঃ সন্, সর্ধ্বা দিশঃ, অভ্যপতৎ বাচরৎ ॥৪৮॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য মহাকবি-পঞ্পভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধা স্তবাগীশভ ট্রাচারধয- 

বিরচিতায়াং মহাভারত্টীকায়াং ভারতকৌ মুদরীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্কণি 
গোহরণে ষটপফাশতযোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

ভারতভাবদীপঃ 

/২৮--২৯। রথসিংহগণৈঃ আসমস্তাৎ যুতম্ ॥৩০--৩৪॥ ব্যবাগাহৎ ালোড়িতবান্ 
(৩৫__-৩৬॥ উপাবৃত্য সম্মুখীভূয় বিরুত্য ছিত্ব। কলধোতাগ্রৈঃ স্বর্ণরিতফলকৈর্বাণৈঃ 1৩৭-:৪১৪ 
এনং দুঃশাসনম্ ॥৪২---৪৭॥ লব্ধলক্ষঃ অগ্রচ্যুতলক্ষঃ 1৪৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভা বদীপে যট্পঞ্চাশত্ুমোহধ্যায়ঃ ॥৫৬। 
এপাশ শপ পা “বস 

করিবার ইচ্ছা করিয়া, যুদ্ধে তীক্ষ বাণসমূহছ্ারা অঞ্জনকে আবৃত, 
করিলেন 8৪৫৪ 

তখন অর্জুন অবিহ্বল থাকিয়াই ছুইটী নিশিত বাঁণদ্বারা একদাই সেই ছুই 
জনকে বিদ্ধ করিয়া! াহাদের অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলেন ॥9৬॥ 

তৎপরে তাহাদের অনুচরেরা দ্রুত আসিয়া অন্ত রথে করিয়া হতাশ্ব ও 
অত্যন্ত বিদ্ধদেহ সেই ধৃতরাষ্্পুত্রদ্বয়কে অপনারিত করিল 88৭ 

এই সময়ে মহাবল, অপরাজিত ও কিরীটধারী কুস্তীনন্দন অর্জনও দ্ধের 
লক্ষ্য পাইয়া সকল দিকেই বিচরণ করিতে ল্লাগিলেন 8৪৮৪ 

*. “.. যঠিতমোধ্ধ্যায়* _ প্র। “.. একবিতমোহধ্যায়ঃ” _বা। বরা ম। 
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১৮ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

অথ সংগম্য সর্বে তু কৌরবাণাং মহারথাঃ | 

অর্ছুনং সহিতা৷ বতাঃ প্রত্যযুধ্যস্ত ভারত ! ॥১% 

স সায়কময়ের্জালৈঃ সর্ববতস্তান্ মহারথান্। 
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা। নীহার ইব পর্বধতান্ ॥২॥ 

নদস্ডিশ্চ মহানাগৈর্্েষমাগৈশ্চ বাজিভিঃ | 
ভেরীশঙ্মনিনা দৈশ্চ স শব্স্তমুলো হভবশ ॥৩। 

নাগাশ্বকায়ান্ নিভিদ্ধা লৌহানি কবচানি চ। 
পার্থস্য শরজালানি বিনিষ্পেতৃঃ সহজ্রশঃ ॥৪॥ 

ও 

অথেতি। হে ভারত! অথ কৌরবাণাং বিখ্যাতেতরে সর্ব্বে মহারথাস্ত সংগম্য আগম্য, 
সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ, যত্তা জয়ায় যত্ববস্তশ্চ সস্তঃ, অর্জুনং প্রত্যযুধ্যস্ত ॥১॥ 

সইতি। অমেয়াত্থা অজ্ঞযন্যভাবঃ সঃ অঞজ্জুনঃ, নীহারত্তধারঃ পর্বতানিব, সায়কময়ে- 

বাণময়ৈর্জীলৈই, সর্ধত এব তান্ মহারথান্ প্রাচ্ছাদয়ৎ ॥২। 

নদন্তিরিতি। নঘস্তিগগর্জন্তিঃ মহানাগৈর্মহাহস্তিভিঃ, হেষমাণৈর্থেষারবং কুর্স্তি্বাজিভি- 

র্থৈ:* ভেরীশহ্ঘনিনাদৈশ্চ, স শব্দঃ কোলাহলঃ তুমুলোহভবৎ ॥৩। 

নাগেতি। পার্ধন্য সহশ্রশ:ঃ শরজালানি, নাগাশ্বকায়ান্ হস্তযশ্বদেহান্, লৌহানি কবচানি 

চ, নিতিস্ত বিদাধ্য, বিনিম্পেতুনির্জগ্য২ ॥9 ূ 

_. বৈশম্পায়ন বলিলেন__ভরতনন্দন ! তাহার পর কৌরবপক্ষের সকল 

মহারথ আসিয়া, মিলিত ও যত্ুবান্ হইয়া, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 

হইল ॥১॥ 
তখন নীহার যেমন পর্ধবতসমূহকে আবৃত করে, সেইরূপ অজ্ঞেয়ন্য ভাব 

অর্জুন বাণময় জালদ্বারা সকল দিকেই সেই মহারথগণকে আবৃত করিলেন ॥২1 

এই সময়ে মহাহস্তিগণের গর্জনে, অশ্থগণের হেষারবে এবং শঙ্খ ও ভেরীর 

ধ্বনিতে তত্রত্য কোলাহল তুমুল হইয়। উঠিল ॥৩॥ 

(১) “**সর্বেধে তে...বা ব,-""তে সর্ব্বে-**রা] ম,.""তে সর্ধে -'সহিতা ষত্বাৎ_-ভা। (২) 

নীহারেপেব-**বা ব রা! ম,.সর্ধাংস্তাংস্চ মহারথান্_ভা। (৪) নরাশ্বকায়ান্***বা ব এ 

ম ভা১*"*বিনিপেতৃ১--ভা।। . 
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ত্বরমাণঃ শরানম্থন্ পাগুবঃ স বৌ রণে। 
মধ্যন্দিনগতোহচ্ছিক্সান্ শরদীব দিবাকরঃ ॥৫] 
উপপ্লবস্তে বিভ্রস্তা রথেভ্যো রধিনস্তদা । 
সাদিনশ্চাশ্বপৃষ্ঠেভ্যে। ভূমৌ চাপি পদাতয়ঃ ॥৬| 
শরৈঃ সংতাভ্যমানানাং কবচানাং মহাত্মনাম্। 
তাতরাজতলৌহা নাং প্রাছুরাসীন্মহা্বনঃ ॥৭॥ 
ছন্নমায়োধনং সর্ববং শরীরৈর্গতচেতসাম্। 
গজাঙ্গসাদিভিশ্চৈব পার্থধাণপ্রপীড়িতৈঃ || 

 ভারতকৌমুদী 
ত্বরেতি। ত্বরমাণঃ স পাওবঃ অর্জনঃ, শরান্, অস্যন্ ক্ষিপন্, বণে, শরদি মধ্যন্দিনগতঃ 

অচ্চিম্মান্ তেজন্বী দিবাকর ইব বো ॥৫। 
উপেতি। তদা বিত্রস্তা বখিনো! রথেত্যঃ, সাদিন আরোহিণঃ অশ্বেভ্যঃ, পদাতয়োহপি 

চ ভূমৌ, উপগ্নবন্তে নিপতস্তি শ্ম ।৬। 
শরৈরিতি। অজ্ভুনস্য শরৈঃ সংতাভ্যমানানাং তাম্র-রাজত-লৌহানাং মহাত্সনাং বীরাণাং 

কবচানাম্, মহান্বনে। বিশালঃ শব; প্রাহ্রাসীৎ ॥৭॥ 

ছন্নমিতি। পার্থবাণপ্রপীডিতৈঃ গতচেতস।ং চৈতন্যহীনানাং শরীবৈঃ, গঞজাস্থসাদিভিঃ 
গজারোহিভিরশ্বারো হিভিশ্চ, সর্বম্ আয়োধনং রণাঙ্গনং ছন্নমাীৎ ॥৮। 

সপ পিপি শাহ পি অপ 5 ১০ পপ আড় 
গুম “উ বা হা গজ 

তথেতি &১॥ নীহারেণ ধূমোম্মণা ॥২--৫॥ চা হতশ্চতো৷ ধাবস্তি ৬-৭॥ 

আয়োধনং রপছুঃ গতচেতসাং সুঢানাম্ আত্তজীবিতৈয তৈঃ শরীনৈঃ ॥ ॥। রখোপস্থেভ্যো- 
সক ০ ১ পা প-৯৭ পাশাপাশি শশিটাশাশিপিিপীসিশীপিপ্প পি পিপিপি পাশ ৮৭ পপ পপর পি 

অজ্ভুনের সহত্র সহ শরজাগ হস্তী ও অশ্বগণের দেহ এবং লৌহময় কবচ 

সকল ভেদ করিয়। নির্গত হইতে লাগিল ॥8॥ 

অজ্জুন দ্রেত বাণক্ষেপ করিতে থাকিয়া--শরৎকালে মধ্যাহ্ুসময়ে তেজন্বী 

নূর্ষে/র স্যায় যুদ্ধে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫॥ 
তখন ভীত র্থীরা রথ হইতে, অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে এবং পদাতির! 

ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৬॥ 

বীরপণের তা্রময়, রৌপ্যময় ও লৌহময় কবচগুলি অর্জুনের বাণে তাড়িত 

হইতে থাকিলে, গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥৭॥ 
পাপী 

পদ » পপ কাশি 
টি সপপাপাাপীপীপা পিসি শী লা পপ ০ জপ 

৮ ও 

(৫)--*প্রবতৌ রণে-_বা ব রা ম। (৬) উপপ্লবন্তিতব। ব রা, -ইখৌ তব 

(*) শরৈঃ সংছিন্তমানানাম্...বা ব রা ম। *(৮)*সাদিভিস্তত্র “প্র,-**সার্দিনাং তঙ্জ 

শিরোভিঃ পতিতৈরপি-__বা ব রা,-- সাদিনাং তত্র শিতব।পাত্তীবিতৈ:-_ম | 
বিরাট-৬৫ (১২77 7 



৫১৪ হাভারতে বিরাট- 

রথোপস্থাভিপতিতৈরাত্তৃতা মানবৈর্মহী । 
অনৃত্যদিব সংগ্রামে চাপহস্তো ধনঞ্জয়ঃ ৯1 
শ্রুত্বা গাণ্তীবনির্ধোষং বিস্ফ.জ্জিতমিবাশনেঃ | 
্স্তানি সর্ববসৈন্তানি ব্যপাগচছন্ মহাহবাৎ 0১০1 
কুগুলোফীষধারীপি জাতরূপত্রজানি চ। 
পতিতানি ম্ম দৃশ্যান্তে শিরাংসি রণমুর্ঘানি ॥১১ 
বিশিখোশ্মথিতৈর্গাত্রৈরবান্থভিশ্চ সকাম্মুকৈ2। 
তি প্রচ্ছন্না ভাতি মেদিনী ॥১২। 

জগ ও) রাড রহ হা ও? হা? জট ও এজ থপ জপ গু রখ হা জ হত জলাঃ আও হা সা ৪ এ আরগরগ জাগতী ত ৭ গু জাজ শক ও কঞখলনু 

চিনা 

রথেতি । রখোপস্থাৎ রথোপরিভাগাৎ অভিপতিতৈর্গানবৈঃ মহী আত্ৃতা আবৃত আসীৎ। 

চাপহন্তো ধনগ্যয়শ্চ সংগ্রামে অনৃত্যদিব ॥৯। 

শ্রত্বেতি। সর্কসৈষ্ঠানি, অশনেজন্য বিশ্ুজ্দিতং ধ্বনিমিব, গাণ্ডীবনির্ধোষং শ্রদ্ধা, ত্রস্তানি 

ভীতানি সম্ভি, মহাহবাৎ মহাযুদ্ধাৎ, ব্যপাগচ্ছন্ পলায়ন্ত ॥১০। 

কুগুলেতি। কুগুলোফ্ীবধারীণি, জাতরূপাণাং স্বর্ণানামিমা ইতি জাতরূপ্যঃ শ্রজা মাল' 

যেযু তানি চ। ক্ষুধেত্যাদিবৎ টাবস্তোহত্র শ্রজাশবঃ | বীরাণাং শিরাংসি, রণমৃদ্ধানি এণ- 

ভমৌ, পতিতানি দৃশন্তে স্ব ॥১১। 
বিশিখেতি। বিশিখোম্মথিতৈঃ অঞ্জুনবাণচ্ছিক্মৈঃ, গাত্রৈরঙ্গৈঃ, সকাম্মু কৈর্বাহুতিশচ, 

হ্তাভরণৈ: কেযরাদিভিঃ সহেতি তৈস্তাদুশৈরন্ৈর্বাহ্ুতিশ্চ, প্রচ্ছন্ন মেদিনী ভাতি ন্ম ॥১২। 
পপি 

অজ্জনের বাণে প্রীড়িত চেতম্বিহীন বীরগণের শরীরে এবং গজারোহ 

ও অশ্বীরোহীদিগের দেহে সমস্ত সমরাঙ্গন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥৮% 
রথ হইতে নিপতিত বীরগণের দেহেও ভূত্রল আবৃত হইল ; আর এদিকে 

অর্জুন ধনুহস্তে যেন নৃত্য করিতে থাকিলেন ॥৯॥ 
বজনির্থোষের ন্যায় গাণ্তীবনির্ধোষ শুনিয়া ভীত হইয়া সকল সৈম্তই সেই 

মহাযুদ্ধ হইতে পঙ্লায়ন করিতে লাগিল ॥১০॥ 
কুণ্ডল, উষ্কীষ ও স্বর্ণমালাধারী বন্থতর মস্তক সমরাঙ্গনে পতিত দেখা 

যাইতে থাকিল ॥১১॥ 

অর্জুনের বাণে ছিন্ন অঙ্গ, ধনুযুক্ত বাহু এবং হযাজরণন অন্যান্ত বাহুদ্ধার! 

আবৃত হইয়া রণভূমি শোভা পাইতে লাগিল ॥১২। 

(৯) রথোপস্থাক্লিপাতিতৈরাবৃতা.**ভা--.আস্তৃতা স্ব নরৈর্যহী-প্রী। গান 

বাগচ্ছস্ত--প্র। (১১)'"'জাতরূপময়ানি চ--প্র,"* জাতরপঅজস্তধাঁ_বা বরা ম। 



পর্ব সপ্তপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫১৫ 

শিরসাং পাত্যমানানাং সমবে নিশিতৈঃ শরৈঃ | 
অশ্মরষ্িরিবাকাশাদপতত্তরতর্ষভ ! ॥১৩। 
দর্শয়িত্বা তথাত্মানং রৌদ্র কুদ্রেপরাক্রমঃ | 
অবরুন্ধোহচর€ পারো বর্ধাণি ভ্রিদশানি চ। 
ক্রোথামিমুৎহ্অন্ বীরো ধার্তরাষ্ট্রেমু পাগুবঃ ॥১৪॥ 
তস্ত তদ্দহতঃ সৈন্যং দৃষ্ট। চৈব পরাক্রমযূ। 
সর্বেবে শাস্তিপরা৷ যোধা ধার্তরাষ্ট্ন্ঠ পশ্থাতঃ ॥১৫॥ 
বিত্রাসয়িত্বা ত₹ সৈম্যং দ্রাবয়িত্বা মহারথান্। 
৪৪ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ পর্য্যবর্তত ভারত ! ॥১৬॥ 

কা 

শিরসামিতি | হে ভবতর্ধভ। সমরে অঙ্ছুণগ্য শিশিতৈত শবৈ: পাতামানানাং শিরসাং 

বুষ্টিরিতি শেষঃ, আকাশাৎ, অশ্ববৃষ্টিঃ প্রস্তরবুষ্টিরিব অপতৎ ৪১৩৪ 

দর্শেতি । রুদ্রন্ত শিবশ্বেব পরাক্রমো যশ সঃ) বীর, আপি ৮ দশ চেতি ত্রিদশানি 

জয়োদশানীত্যর্থঃ বর্ধাণি, অবরুদ্ধ: বনবাসাজ্ঞাতবাসয্কোঃ প্রতিজয়। আবদ্ধঃ, পাগ্ুবঃ পার্থো- 

হজ্জনঃ, আত্মানম্, তথা তাদুশম্, বৌদ্রং ভীমণম্, দর্শয়িহা, ধার্ররাষ্ট্যে কোধাগসিম উৎহজন্ 

যুদ্ধে অচরৎ। ষট্পাদোহয়ং স্োক: ॥১। 

তশ্তেতি। সর্ষের যোধা যোদ্ধারঃ, তৎ সৈশ্যং দহতঃ তন্ত অক্ছ্নন্ত পণাক্রমং দুষ্বী চ, 

পশ্যতো ধার্তরাষ্ন্ত পশ্যন্তং ০০৪৪ “ঘটা চানাদরে" ইতি ঠা, শাস্তিপর। ুদ্ধনিবৃতত 

আসন্গিতি শেষঃ ॥১৫। 

ভরতাশ্রেষ্ঠ | সেই যুদ্ধে অঞ্জনের নিশিত বাণে ছিম হইতে থাকায়, 
আকাশ হইতে প্রস্তরবৃষ্টির নায় মস্তকবৃষ্টি পতিত হইতে থাকিল ॥১৩॥ 

রুদ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ও মহাবীর পাঞুনন্দন অজ্জন তের বৎসর যাবৎ 
অবরুদ্ধ ছিলেন বলিয়া তৎকালে দুধ্যোধন্প্রভৃতির প্রতি ক্রোধানল বর্ণ করিতে 

থাকিয়া এবং নিজের সেইরূপ ভয়ঙ্কর মুদ্তি দেখাইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিতে 

লাগিলেন ॥১৪॥ 

অর্জুন সেই কৌরবসৈন্য দগ্ধ করিতে থাকিলে, যোদ্ধারা সকলেই তাহার 

পরাক্রদ দেখিয়! হুর্ধ্যোধনের সাক্ষাতেই যুদ্ধ হইতে নি হইল ॥১৫॥ 
পি পে -সারাা 

০০ এ সপসসপা্সিসা 
০ 

(১৩)--অন্তরা নিশিতৈঃ রতি বাব বাম। 1১৭. যা ভা নাস্তি। 

অথ ক্ছ্বশ্চরন্ পার্থো বর্ধাণি ভ্রীণি বৈ দশ. »উৎহজৎ__ভা১***বর্ধাণি দশ ত্ীণি চ। ক্রোধান্িং 

দোত্মজতীক্রং ধার্তরাষ্ট্রন্ত পাণুবঃ প্র 1* (১৬) বিভ্রাময়িত্বা! তৎ সৈশ্যম্_প্র। 



৫১৬ যহাভারতে বিরাট- 

প্রাবর্তয়ঙ্গদীং ঘোরাং শোণিতোদাং তরঙ্গিনীম্ ৷ 
অস্থিশৈবালসংবাধাং যুগাস্তে কালনিশ্মিতাম্ ॥১৭॥ 
শরচাপপ্রবাং ঘোরাং কেশশৈবলশাদ্ধলাম্ । 
তনুত্রোফীধসংবাধাং নাগকম্মরথোড়,পাম্ 0১৮1 
মেদোবদাস্থক্প্রবহাং মহাভয়বিবদ্ধিনীম্। 
রৌদ্ররূপাং মঙাভীমাং শ্বাপদৈরতিনাদিতাম্ ॥১৯॥ 
তীক্ষশন্্রমহাগ্রাহাং ক্রব্যাদগণসেবিতাম্। 
মুক্তাহারোন্মিকলিলাং চিত্রালঙ্কারবুদ্বুদাম্ ॥২০| 

০৩ কাতর নাও তত ৪৮ জাত ৪ ড্রাগ ওরাও জিপ্াও্তত ডা ভাও্ত ও পতাকা কতা এও রক পরও 

বিভ্রাসেতি। হে ভারত! জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ অর্জভুনঃ, তৎ সৈম্তাং বিজ্রাসয়িত্বা, মহারথান্ 
দ্রাবপ্লিত্ব! পরাজিত্য, পর্যবর্তত সমস্তাদতিষ্ঠৎ ব্যচরদিত্যর্থঃ 1১৩1 

প্রেতি। যুগান্তে প্রলয়কালে, কালনিম্মিতাং মহাকালরুতাং নদীমিবেত্যর্থঃ, অকম্মাদুৎ- 

পন্নত্বাদিতি ভাবঃ, শোণিতং রক্তমেব উদকং জলং হত্যাস্তাম, তরঙ্গ; অস্তা অস্তীতি তাম্ 
অস্থীন্যেব শৈবালান্তৈঃ সংবাধো ব্যান্তিষস্ান্তাম, শরচাপা। বাণধনূংস্তে প্রবাঃ ক্ষুদ্রনৌকা 
যন্তাং তাম্, ঘোরাং বিশালাম্, কেশা এব শৈবলাঃ শৈবালাঃ শালা হরিততৃণানি চ যন্তাং 
তাম্, শৈবালভেদাদপৌনরুক্ত্যম্,. তঙ্গত্রৈ:. কবচৈঃ  উষ্টীষৈঃ শিরোবেষ্টনৈশ্চ সংবাধো 
্যপ্থিধস্তান্তাম্, নাগ! হস্তিন এব কৃত্মাঃ কচ্ছপা যস্তাং সা চাসৌ রথা এব উদ্ভুপানি এক- 
কাষ্ঠনিশ্সিতনৌক। যস্তাং সা চেতি সা তাম্, মেদঃ অস্থ্য্তর্গতং তরলং বস্ত বসাং চর্শাস্তর্গতং 
তরলুং বস্ত অস্কৃ বক্তঞ্চ প্রবহতীতি তাম্, মহাভয়বিবদ্ধিনীম্। রৌন্ররপাং রক্ষদর্শনাম, 
মহাভীমামতিভয়ঙ্করীম, শ্বাপদৈহিংঅ্রজস্তভিঃ অতিনাদিতাম্ আমৌদাদত্যন্তমেব গর্জনাম্পদ' 

ভারতভাবদীপঃ 
হভিতঃ পতিতৈঃ ॥৯--১০। ধারীণি শিরাংসি শ্রজশ্চ পতিতানি দৃশ্টান্তে ॥১১--১৩॥ ত্রোণি চ দশ 

চেতি জিদশানি বর্ধাণি অবরুদ্ধঃ পার্থস্তদানীং স্কেচ্ছয়াচরদিত্যর্ঘ; ॥১৪-_-১৭॥ নাগা হন্তিন এব 

কৃষ্দাঃ মহাছিপা জলগজাশ্চ যন্তাং তাম্ ॥১৮--২২॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে বির বিরাটপর্ববণি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্ধাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৫৭। 

ভরতনন্দন ! | বিজয়ি্রেষ্ঠ অর্জুন সেই সৈম্যিগকে বিত্রস্ত এবং মহারথ- 

গণকে পরাভূত করিয়া সকল দিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৬1 
ক্রমে তিনি, প্রলয়কালে কালনিম্মিত নদীর হ্যায় ভয়ঙ্কর ও তরঙ্গযুক্ত একটা 

নদী প্রবন্তিত করিলেন; অস্থি ছিল তাহার শৈবাল (বড় সেওলা), ধনু ও বাণ 
ছিল ক্ষুদ্র নৌকা, কেশ ছিল. ক্ষুদ্র শৈবাল ও শ্যাম তৃণ, হস্তভী ছিল কচ্ছপ এবং 
রথ ছিল তাহার উড়ুপ (ডোস্তা); আর সে নদী বর্ম ও উফীষে ব্যাপ্ত ছিল, বসা, 

(১৭) এছ. পুত্তকভেদেঘেব এব পাঠভেদা? পরিলক্ষ্যান্তে। তেন চ তে পরিহৃতা বিশ্তরভর়াৎ। 



পর্ববণি সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৫১৭ 
শরসংঘমহাবর্তাং নাগনক্রাং ছুরত্যয়াম্। 
মহারথমহাদ্বীপাং শঙ্খছুন্দুভিনি্বনাম্ ॥২১॥ (কুলকম্) 
আদদানহ্য চ শরান্ সন্ধায় চ বিমুঞ্চতঃ | 

বিকর্ষতশ্চ গাণ্ডীবং ন কিঞ্চিদিদৃশেহস্তরম্ ॥২২॥ 
ইতি ্রীযহাভারতে শতলাহত্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে  উত্তরগোগ্রহে সঙ্কুলযুদ্ধং নাম সপ্তপঞ্চাশতমোহত্যায়ঃ হাতি 

০০৫ পাহারা রর বেপার এট থা এর সপ এ ০৮ ৬ ২ ০০ রাস ও জপ উড জা ক ৬১ 

ভারতকৌমুদী 
কতাম্, তীক্ষানি শঙ্বাণ্যেব মহান্তো গ্রাহাঃ সংহারকত্বাৎ জলজন্তবে। বন্াং তাম্, ক্রব্যাদ- 
গণৈর্ম/ংদভোজিপশুপক্ষিসমূহৈ: সেবিতাম্, মুক্তাহারা এব উর্খয়ঃ চাকচিক্যাৎ তরঙ্গান্তৈঃ 
কলিলাং ব্যাপ্তাম্, চির নানাবর্ণা অলঙ্কার এব বুদ্বুদ্া নানাবর্ণমেঘপ্রতিবিদ্বিত| জলস্কোটা 
যন্কাং তাম্। শরসংঘা নাভিগর্তাকারেণ পতিতা বাণসমৃহ|! এব মহাম্ত আবর্ভা জলতভ্রময়ো 
যন্তাং তাম্, নাগা মহাহস্তিন এব নক্রাঃ কুপ্তীরা যন্তাং তাম্, নাগানামাককতিবৈষম]া- 
দপৌনরুক্যম্, ছুরত্যয়াং দুত্তরাম্। মহাস্তো। রথা এব মহাস্তে! দ্বীপা যন্্রাং তাম্ অত্রাপৌনরুক্ষয- 
সুচনায় রথানামাকতিবৈধম্যং ম্পষ্টমেবোক্তম্ঠ তথা শঙ্খছুন্দুভীনাং নিত্ধন এব নিম্বনঃ 
কোলাহলো। যন্াস্তাং তাদশী, নদীং প্রা বর্ণ, অঙ্জুন ইতি পূর্বস্মাদন্ুবুত্তিঃ ॥১৭--২১। 

আদদানন্তেতি। শরান্ আদদানশ্ তুণাদ্গৃহৃতশ্চ, লক্ষ্যেতু সন্ধায় বিনুঞ্কতঃ শরান্ 

নিশ্ষিপতশ্চ, গাণ্তীবং বিকর্ষত আকর্ষতশ্চ অঞজ্জুনন্ত, কিঞ্চ্দিপি অন্তরং শরগ্রহণাদীনামবকাশঃ 
লোকৈর্ন দদূশে, তেষামতিদ্রতত্বা দিত্যাশয়ঃ ॥২২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শুহরিদাস পিদ্ধা গ্কবাগীশভট্টাচাধা- 

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপরণি 
গোহরণে সপ্তপঞ্চাশত্ুমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 

মেদ ও রক্ত বহন করিতেছিল, অত্যন্ত ভয় জন্মাইতে ছল এবং রূক্ষদর্শনা ও 

মহাভয়ঙ্করমুণ্তি ছিল; আর তাহার পার্খে হিংস্র জর! রব করিতেছিল, আর 
তাহাতে তীক্ষ অস্ত্র ছিল ভীবণ জলজন্ত, মুক্তাহার ছিল প্রবল তরঙ্গ, বিচিত্র 

অলঙ্কার ছি বুদ্বুদ, বাণসমূহ ছিল বিশাল আবর্ত, মহাহস্তী ছিল কুস্তার, 
মহারথ ছিল বিশাল দ্বীপ এবং শঙ্খ ও ছুন্দুভির ধ্বনি ছিল কোলাহল, আর সেই 
দৃস্তর নদীর নিকট দিয়া মাংসভোজী পশু-পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছিপ ॥১৭-_-২১। 

তংকালে তৃণ হইতে অর্জনের বাণগ্রহণ, সন্ধানপূর্ববক বাণক্ষেপে এবং 

(২১) ইতঃ পরম্ কার চ তদা পার্থো নদীং দুস্তরশোণিতাম ইতি পুনরুক্তিদো বহুষ্ট 

পাদত্য়মধিকম্--ব। বরা ম। (২২) ন কিঞ্িব্দৃশ্যতেহস্তরম্_ প্র,''ন কশ্চিদদূশে জনঃ-- 

বাব রা»*.ন কশ্চিন্দুশেহভ্তরম-ম | * “*"-একটিতমোহধ্যায়-প্র, “ছিষতিতমোহধ্যায়ঃ 

-বাবরাম। 



অফ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ 
স্তন ৩ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণে। ছুঃশাসনবিবিংশতী । 

দ্রোণশ্চ সহ পুত্রেণ কৃপশ্চাতিরথো রনে ॥১। 

পুনরীয়ুঃ সুসংরন্ধা ধনগ্য়জিঘাংসবঃ | 

বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি বলবন্তি দৃঢ়ানি চ ॥২॥ (যুগ্মকম্) 

তান্ প্রকীর্ণপতাকেন রথেনাদিত্যবঙ্চস! | 

প্রতুযুদূযযৌ মঙারাজ ! সমস্তান্ বানরধ্বজঃ ॥৩। 

ততঃ কৃপশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণশ্চ রথিনাং বরঃ। 
তং মহাক্তৈর্মহাবীর্ধ্যং পরিবার্য্য ধনগ্জয়মূ্ ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
অথেতি। অথ দুর্ধ্যোধনঃ, কর্ণঃ, ছুঃশাসন-বিবিংশতী, পুত্রেণ অশ্বখায়া সহ অতিরথো 

ফ্রোণশ্চ কৃপশ্চ,। এতে স্থসংরন্ধা অতীবন্রুদ্ধাঃ, ধনঞুয়-জিঘাংসব: অল্ছনং হস্তমিচ্ছবঃ, 

বলবস্তি দুরশরক্ষেপযোগ্যানি দানি চ, চাপানি ধনৃংষি, বিস্ফারয়স্তঃ প্রসারয়স্তশ্চ সন্তঃ, 

পুনরপি রণে, ঈমুঃং আজগা, ॥১--২। 
তানিতি। হে মহারাজ! বানরধবজঃ অর্জুনোধদি, প্রবীরণ বাযুনা বিক্ষিপ্ত পতাকা 

যত ফেন, আমিত্যবর্চগা সুাবহুজ্জপেন রখেন, তান্ সমস্তান্ প্ত্যুদ্যঘো ॥৩। 
পা আপ আই ও পা 1 

গাণ্তীব আকর্ষণ_-এই সকল কার্ধের কোন অবকাশই কেহ দেখিতে পায় 

নাই ॥২২॥ 

সপ পিপল পাপ পাপ পর পপ ৯ 

728 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর ছুূর্য্যোধন, কর্ণ, ছুঃশাসন, বিবিংশতি 

এবং পুত্র অশ্বখামার সহিত অতিরথ দ্রোণ ও কুপ-_-এই সাত জন অত্যন্ত 

ক্রুদ্ধ হইয়া, অজ্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সারবান্ ও দৃঢ় ধনু 
সকল বিস্ফারিত করিতে থাকিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিলেন ॥১-_২॥ 

মহারাজ! তখন অর্ভুনও চঞ্চলপতাকাযুক্ত এবং স্মর্ধের ম্যায় উজ্জল রথে 

আরোহণ করিয়া তাহাদের সকলেরই প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥৫॥ 

(২)...পুনর্ধশ্ঠ সংরন্ধাঃ__বা ব রা! ম১...ধনগয়জিঘাংসয়া__ভা। (৩) তান্ বিকীর্ণ_ 

বাবরাম। 
| 



অফ্টপঞ্চাশতমোহথ্যায়ঃ | ৫১৯ 

 শরৌঘান্ সম্যগম্থান্তো জীমৃত! ইব পর্ববতম্। 
ববধুঃ শরজালানি প্রপতন্তং কিরীটিনম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্) 
ইফুভিবৃহৃভিস্ত,র্ঁং সমরে লোমবাহিভিঃ | 
অদূরাৎ প্রত্যবস্থায় পুরয়ামাস্থরাদৃতাঃ ॥৬॥ 

তথা তৈরবকীর্ণস্ দিব্যৈরস্ত্রঃ সমস্ততঃ | 
ন তন্ত দ্বন্ুলমপি বিবৃতং সমদৃশ্যত ॥৭॥ 
ততঃ প্রহস্থ বীভত্ম্থদিব্যমৈম্্রং মহারথঃ | 
অন্ত্রমাদিত্যসম্কাশং গাণ্ডীবে সমযোজয়ত ॥৮॥ 

শিপন কপ অন্ত? জজ এজ ৮ ডতজঞতজ ৩৯৩০ ০৬০স্৯কও পজত ৮ তত ৬৩০ তত শন্কএ কব দল সিএ ৯৩ কভ দজ জু ডভ ড এজ ক ভত ডক ক এ হত ভন ০? হজ উজ এ জু ওত ক এক কি 

তত ইতি। ততো বথিনাৎ বরঃ ক্ুপশ্চ কর্ণশ্চ ভ্রোণশ্চ এতে, সমাক শরোঘান্ অশ্ুস্তে 
নিক্ষিপন্তঃ সন্তঃ, তৈরেব শরোঘরূপৈর্যহাটৈ, জীমৃতা মেঘাঃ পর্বতন্মব, প্রশতত্তমাগচ্ছন্তম্ 
কিরীটিনং কিরীটধারিণম্, মহাবীর্ধ্ং তং ধনঙ্লয়ম, পরিবার্ধ্য আচ্ছাছ, পুনরূপি শবঙ্গাপানি 
ববধুঃ ॥৪--৫॥ 

ইযুভিরিতি। আদৃতা অঞ্জুনবিজয়ায় আদরবস্তে। ছুদ্যোধনাদয়:, প্রত্যবস্থায় স্থিত্থা, 
লোমবাহিভিঃ কক্কপক্ষধারিভিঃ বহুভিঃ ইফুভিরাণৈঃ, তুর্ণমেব সমরে অদৃরাৎ্ পূরয়ামান্থ 

অন্ুনমা বৃতবস্তঃ ॥৬। 
তথেতি। তৈছুর্যোধনাদিভিঃ, সমন্ততঃ সর্ব।ভ্য এব দিগভ্যঃ, দিব্যৈপক্টৈ, তথ! 

অবকীর্ণন্ত আবৃতন্ত, তন্য অজঙ্জুনম্ত, স্বান্ুণমপি অঙ্গুলীছুয়পপ্িমিতমপি স্থানম্। বিবৃতম্ 

অবকাশযুক্তম্, ন সমদৃহ্যত ॥৭8 
টি সিটি স্পা ত উর *স্পস্প্পষপাপ্ষা 

তাহার পর মেঘসমূহ যেমন বধাদ্বারা পর্ব আবৃত করে, সেইরূপ রহিশ্রেষ্ঠ 
কপ, কর্ণ ও দ্রোণ__ইহারা যথানিয়মে বাণসমূহ নিক্ষেপ কপতঃ তাহাদ্বার।-_ 
আগতপ্রায় কিরীটধারী মহাবীর সেই অন্ভ্রনকে আবৃত করিয়া, পুনরায় শরসমূহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪-_৫॥ 

অর্জনকে জয় করিবার জন্য যত্শীল দুর্ষে)াধনপ্রভৃন্টি সমরাঙ্গনৈ অনধিক 

দূরে থাকিয়া, কন্কপত্রযুক্ত বহুতর বাঁণদ্বারা সত্রই অজ্ভনকে একেবারে পৃ 

করিয়া ফেলিলেন ॥৬। 
স্াহার। সেই ভাবে সকল দিক্ হইতে দিব্য অন্ত্্ধারা আবৃত করিয়া ফেলিলে, 

অঙ্জুনের শরীরের ছুই আঙ্গুল স্থানও শূন্য দেখা গেল না ॥৭। 

(৫, জীমৃতা। ইব বাধিকাঃ। ববধুঃ শরবর্ধাণি পাতয়ন্তো! ধনধয়ম্ববা বরা ম' 

প্রপতন্তঃ-প্র। (৬).*অদুরাৎ পর্যবস্থাপ্য "বা বরা *ম,.*প্যবস্থায়_ভা। (?) অথাক 

কীর্ণন্ত চ তৈঃ -প্র, তথা চ তন কীর্ণন্ত ভা,.*বিবৃতং সম্প্রদৃশ্ঠতে--বাব রাম॥ 



৫২৭ _ অহাভারতে বিরাট- 

স রশ্মিভিরিবাদিত্যঃ প্রপতন্ সমরে বলী। 

কিরীটমালী কৌন্ডেয়ঃ সর্ববান্ প্রাচ্ছাদয়ত কুরূন্ 1৯) 
যথ! বলাহকে বিদ্যুত পাবকো! বা শিলোচ্ছয়ে । 
তথা গাণ্ডীবমভবদিক্দ্রায়ুধমিবাততম্ ॥১০॥ 
যথা বর্ধতি পর্জন্যে বিদুযদ্বিভ্রাজতে দিবি ! 

গ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্ববাঃ পৃথিবীঞ্চ সমন্ততঃ ॥১১1 
তথ! দশ দিশঃ সর্ববাঃ পতদৃগাণ্ডীবমারূণোত | 

্রস্তান্তে রথিনঃ সর্ব বভূবুস্তত্র সর্ববশঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকোমুদী 

তত ইতি। ততে! মহারথে। বীভতস্থরজ্জুনঃ, প্রহস্ত, গাণ্ীবে, আদিত্যসঙ্কাশং স্ধ্যব- 

দুজ্জলম্, দিব্যম্ এন্দমন্ত্রং সমযোজয়ৎ 1৮। 

সইতি। কিরীটমালী পূর্ববগ্যাখ্যানাৎ কিরীটধারী বলী চ স কৌস্তেয়ঃ, সমরে প্রপতন 
অভিগচ্ছন্, আদিত্যো রশ্মিভিঃ কিরণৈরিব সর্ববান্ কুরন্, প্রাচ্ছাদয়ং তদৈজ্দ্ান্্রতেজসেতি 
শেষ: ॥9॥ 

যথেতি। যথ! ব্লাহকে শ্যামে মেঘে বিদ্যুৎ ভবতি, যথা বা শিলোচ্চয়ে শ্যামে পর্তে 

পাঁবকো। বহ্ছির্বতি, তথা শ্যামবর্ণে অঞ্ধনে হ্বণ্মণ্ডিতং গাতীবম্ ইন্দ্াযুধম্ ইন্দ্রধঙ্গুরিব, 
আততং বিস্তৃুতমভবৎ। তচ্চ চমৎ্কারকমাসীদিতি ভাবঃ ॥১০॥ 

যথেতি। পঞ্জন্যে মেঘে বর্ধতি সতি, যথা বিছ্বাৎ্। সর্ববা দ্িশঃ সমভ্ততঃ স্বাস্থ দিক্ষ 

পৃথিবী, স্যোতযস্তী উ্ভামযস্তী সতী, দিবি আকাশে, বিজ্রাজতে প্রকাশতে ; তথা গাণ্তীবম্ 

'তাহার পর মহারথ অর্জুন হস্ত করিয়া গান্তীবধনুতে সুর্যের ্চায় উজ্জল 

দিব্য এন্দ্র অস্ত্র যৌগ করিলেন 8৮॥ 

তখন ন্থ্য যেমন কিরণদ্বারা সমস্ত পদার্থ আবৃত করেন, সেইরূপ কিরীট- 

ধারী ও বলবান্ অজ্ঞুন অগ্রসর হইয়া সেই এন্দ্রান্ত্রের তেজোদ্বারা সমস্ত 

কৌরবপক্ষকে আবৃত করিলেন ॥৯॥ 

বিদ্যুৎ যেমন শ্যামবর্ণ মেঘের উপরে, কিংবা অগ্নি যেমন শ্যামবর্ণ পর্ব্বতের 

গান্রে শোভা পায়, সেইরূপ স্বর্ণমণ্ডিত গাণ্ডীবধনু ইন্দ্রধনুর শ্ায় বিস্তৃত হইয়া 

শ্যামবর্ণ অজ্ুনের দেহে শোভা পাইতে লাগল ॥১০। 

ক্রমে মেঘ বর্ষণ করিতে থাকিলে, বিছ্যুৎ যেমন সকল দিক্ ও সকল 

পৃথিবী আলোকিত করিয়া আকাশে স্ষুরিত হয়, সেইরূপ সেই এীন্্ান্ত্র গাণ্ডীবে 

(৯) শররশ্মিরিবাদিত্যঃ প্রতস্থে+বা,ব বা ম, শররশিরিবাদিত্যঃ: প্রতপন্ ' ভা। 
(১২)-"নাগাশ্চ রথিনঃ সর্বেধ মুুস্তস্ত্ ভারত !--ইতি দ্বিতীয়ার্ধপাঠঃ বা বরাম। 



পর্ববণি অ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ | : ৫২১ 

সর্ব শাস্তিপরা যোধাঃ স্বচিভ্তানি ন লেভিরে। 
সংগ্রামে বিযুখাঃ সর্বেব যোধান্তে হতচেতলঃ ॥১৩। 
এবং সর্ববাণি সৈম্যানি ভগ্রানি ভরতর্ষভ !। 
ব্যদ্রেবন্ত দিশঃ সর্বব1 নিরাশানি স্বজীবিতে ॥১৪) 

ইতি শ্রহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং বিরাটপব্থণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে সেনাভঙ্গো নামাষ্টপঞ্চাশতমোহধ্যায়; 1০) * 

আশ্রিত্যৈবেতি শেষঃ, পতৎ তেজসা প্রসরৎ্ ভদৈজ্রাস্মিত্যথঃ, সর্বা এব দশ দিশ আবুণোৎ। 
তত্র তদা চ, সর্ববশঃ সর্ববত্রৈব তে সর্ধে রখিনঃ, ত্রন্ী ভীতা বডভুবুঃ $১১--১২। 

সর্ব ইতি । ততশ্চ সর্ব যোধাঃ, শান্তিপরাঃ যুদ্ধনিবৃত্তাভিলাধিণ আসন্। যেন হি 
স্বচিন্তানি, ন লেভিরে যুদ্ধোতস্ুকতয়া ন প্রপুঃ। অতএব হি হতচেওসো শিরদ্ধামচিলান্তে 
সর্কে যোধাঃ, সংগ্রামে বিমুখা বভুবুরিতি শেষঃ 8১৩ | 

এবমিতি। সর্ধাণি পৈন্তানি এবং তগ্রানি পরাজিতানি, স্বজীবিতে স্বঙ্জজীবনে নিবাশানি উ 

সস্তি, সর্ব] দিশঃ, ব্যদ্রবস্ত পলায়স্ত ॥১৪॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধা-মহাকবি-পন্ুভূষণ-শ্রহব্রিদা সসিঙ্ধাস্থবাগীশভটা চাষ্য- 

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং বিরাটপর্কাণি 
গোহরণে অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়: ॥০॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--২॥ বিকীর্ণ। বিস্তারিত। পতাকা! ধ্বজাঞকলে। যন্ত ভেশ ৪৩৪৪ পুতযান্তঃ 

পীড়য়স্তঃ ॥৫॥ পধ্যবস্থাপ্য স্তবীকৃত্য ইফুভি: পুরয়ামান্ঃ আবৃতবন্তঃ ॥৩--১২৪ স্বচিন্তানি 
অয়মহমিতি ন জ্ঞাতবন্তঃ ॥১৩-_-১৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবর্দীপে অই্পপঞ্চাশ য়োহ্ধযারঃ 8৫৮) 

থাকিয়াই দশ দিকের সকল স্থানই আলোকিত করিল; ন্ুুতরাং তখন সকল 

স্থানের সেই র্ীরা সকলেই ভীত হইয়া পড়িল ॥১১--১২॥ 

অতএব আপন আপন চিত্ত যুদ্ধের প্রতি উংস্ুক না হওয়াঁয় সকল যোন্ধাই 

যুদ্ধনিবৃত্তিকামী হইল; ক্রমে নিরুগ্ভমচিত্ত সেই যোদ্ধারা সকলেই যুদ্ধে 

পরাজ্ুখ হইয়! পড়িল ॥১৩। 
ভর্তশ্রেষ্ঠ ! এইভাবে সকল সৈন্য পরাজিত এবং পন আপন জীবনে 

নিরাশ হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৪॥ 

(১৩) সর্কে শাস্তিপরা ভূত্বা প্র ভা," সংগ্রামবিমুখাঃ_ প্র | (১৪): বিদ্রবন্ধি “ভা 

+ দ্বিষষিতমোহধ্যায়ঃ __ প্র, “--ক্রিষ্টিতমোধ্ধ্যায়-_বা বরা ম। 

বিরাট-৬৬ (১২) 



উন্ষষ্িতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ততঃ শান্তনবে! ভীত্মঃ সুহুদ্ধর্ধ প্রতাপবান্। 
বধ্যমানেষু যোধেধু ধনগ্জয়মুপাদ্রবশড ॥১॥ 

প্রগৃহ কাম্মুকং শ্রেষ্ঠং জাতরূপপরিক্কতম্ । 
শরানাদায় তীক্ষাগ্রান্ বর্মদেহ প্রমাথিনঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্) 

পাগুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মুদ্ধনি | 
গুগুভে স নরব্যান্ত্রো গিরিঃ সুধ্যোদয়ে যথা ॥৩।॥ 

প্রধ্মায় শঙ্ঘং গাঙ্গেয়! ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রহ্ধয়ন। 

প্রদক্ষিণমুপারুন্য বীভত্ম্্ং সমবারয়ত ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। ততঃ স্থছুদ্ধর্য: প্রতাপবাংশ্চ শান্তনবো৷ ভীম্ব:, যোধেষু অঞ্জুনেন বধ্যমানেষু 

সস, জাতরূপপরিষৃতং দ্বর্ণমপ্ডিতং শ্রেষ্টং কাম্মুকং প্রগৃহ, তীক্ষাগ্রান্ বর্দদেহপ্রমাথিনঃ 
কবচশরাীরবিদারিণঃ শরান্ আদায় চ, ধনঞ্জয়মর্জুনম্, উপাত্রব্ৎ অভাধাবৎ ॥১--২॥ 

পাণ্ডুরেণেতি। নরব্যাত্রঃ স ভীম্মঃ, মুদ্ধনি ধ্রিয়মাণেন, পাওুরেণ শ্বেতেন আতপত্রেণ, স্্যোদয়ে 

যথ! গিরিস্তথ! গিরিরুপরিস্থসধ্যেণেবেত্যর্থঃ, শুশুতে ॥৩ 

প্রেতি। গাঙ্গেয়ে৷ ভীঙ্গঃ, ধার্তরা্ীন্ দুধ্যোধনাদীন্ প্রহর্ষয়ন্, শঙ্খং প্রায় বাদয়িত্বা, 

প্রদক্ষিণম্ উপাবৃত্য গন্বা, বীতত্স্থমজ্জু নং সমবারয়ৎড 181 
পে কা ৮৭৩ 

বৈশম্পাঁয়ন বলিলেন-__তাহার পর, অজ্ঞুন যৌদ্ধাদিগকে বধ করিতে 

লাগিলে, অতিহুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী শাস্তনুনন্দন ভীম্ম স্বর্ণমপ্ডিত উত্তম ধনু এবং 

বন্দ ও দেহবিদারণকারী তীক্ষ শরসমূহ গ্রহণ করিয়া অঞ্জুনের প্রতি ধাবিত 

হইলেন ॥১-- ২৪ 
তৎকালে কোন ভৃত্য ভীম্মের মস্তকের উপরে একট! শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ 

করিয়াছিল; সুতরাং পর্ধত যেমন উপরিস্থ সূর্ধ্যদ্বারা শোভা পায়, নরশ্রেষ্ঠ 
ভীম্মও তেমন সেই ছত্রদ্বারা শোভ। পাইতেছিলেন ॥৩ 

(১):""ভীম্মো ভরতানাং পিতামহঃ-**বা বু! ম,*দুরাধর্ষ: প্রতাপবান্। বিধ্যমানেযু-_ 
ভা। (২) 'কাম্থুকশ্রেষ্টম--বা বর! ম। ও) প্রতাপ .“পপ্র, **বী ভৎম্থং পরিবারয়ন্-_ভা। 



উনযদ্িতমোহধ্যায়ঃ | ৫২৩ 

তমুদীক্ষ্য সমায়াস্তং কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা!। 
প্রত্যগৃহ্বাৎ প্রহষ্টাত্ম। ধারাধরমিবা চলঃ ॥৫| 
ততো ভীন্মং শরানফৌ। ধ্বজে পার্ঘস্য ধীমতঃ। 
সমার্পয়ম্মহাবেগান্ শ্বসমানানিবোর্গান্ ॥৬॥ 
তে ধ্বজ্জং পাওুপুত্রস্ত সমাদাগ্য পতত্রিণঃ। 
ভ্বলন্তঃ কপিমাজন,ধর্বজা গ্রনিলয়াংশ্চ তান্ ॥৭॥ 
ততো ভরল্লেন মহতা পৃথুধারেণ পাগুবঃ। 

ছন্ত্রং চিচ্ছেদ ভীগ্মস্ত তুর্ণং তদপতন্ভুবি ॥৮1 

ধ্বজক্ৈবাস্ত কৌন্ডেয়ঃ শবৈরভ্যহনদ্দৃঢ়ম্। 
শীত্কৃত্রবাহথাং* শ্চ ” তখোতৌ পাধিদারঘী ॥ ॥৯। 

_ ভারতকৌমুদী 

তমিতি। পরবীরহা কৌস্তেয়োছপি, তং ভীন্মৎং সমায়াশ্মুদীক্ষা, প্রহ্রাত্বা সন্, অচল: 

পর্বতঃ, ধারাধরং মেঘমিব, তং ভীম্মং প্রতাগৃহাৎ ॥৫॥ 

ততইতি। ততো ভীন্ষঃ ধীমতঃ পান ধজে, মহাবেগান্, শ্বসমানান্ উরগন্ সর্পাশিব, 

অষ্টৌ শয়ান্, সমাপর়ৎ স্যক্ষিপৎ্ ॥৬। 
তইতি। তেজসা জলন্তঃ, তে পতন্রিণে। বাণাঃ, পা্ুপুস্ত ধ্বঙ্গং সমাসাগ্ঘ, কপিং 

বানরম্, ধ্বজা গ্রনিলয়ান্ তানপণান্ প্রাণিনশ্চ আজ 0৭ 

তত ইতি । ততঃ পাগুবঃ, পৃথুধারেণ তীক্ষধারেণ মহত ভল্লেন। ভীবস্ত ছত্রৎ চিচ্ছে । 

ট চ তৎ ছত্রমূ, ভুবি তুর্ণমপতৎ 8৮ 
১.৮ পোপ 

০ ৯৮ ০ আপ হর রগ বল অজ ও কি ও ড ওচ৪ ও জগ জজ 

এ শন, বা পপি পা পপ. ৯০০ ০৬৮ ০ পপ 
তী 

২ পিপল ০৫ আত ৮৮া-০৮৩ দিপা পকষত দলা ত ৮ শশ দি নি? বগি পা উস, পা 

ক্রমে ভীদ্ষম র্ধ্যোধনপ্রভূতিকে আনন্দিত ২ করতঃ ; শঙ্মধ্বনি করিয়া দক্ষিণ 

দিক্ দিয়া যাইয়া অর্জুনকে বারণ করিতে প্রবৃত্ত জি ॥৪। 

তখন বিপক্ষবীরহস্তা অর্ভুনও ভীম্মকে আসিহে দেখিয়া আনন্দিত হইয়। 

পর্বত যেমন মেঘ গ্রহণ করে, সেইরূপ ভীত্মকে গ্রহণ করিলেন ॥৫॥ 

তাহার পর ভীম্ম- মহাবেগশালী ও শ্বাসত্যাগী সর্পের তুল্য আটটা বাণ 

বুদ্ধিমান্ অর্জুনের ধবজের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৬ 

সেই উজ্জ্রপ বাঁণগুলি অর্জুনের ধ্বজের উপরে যাইয়। ধবজা গ্রবাসী বানরকে 

এবং অন্তান্ত প্রাণীকে আঘাত করিল ॥৭। 

তদনস্তর অর্জুন তীক্ষধার ও বিশাল একট ভল্পদ্ধারা ভীম্মের ছত্র ছেদন 

(৫). তদায়াস্তম্.**অভ্যগৃহাৎ্_ প্রঃ"  তথায়াস্ৃম্_া | (৬) 'সমর্পয়ৎ প্র ভা) (৭): 

ধ্বজাগ্রং কিল লেভিরে_-ভা। (৯)-*রথবাহৌ চ--গ্র। 



৫২৪ যহাভারতে বিরাট- 

অমুষ্মাণত্তস্তীক্সো! জানন্নপি চ পাগুবযৃ। 
দিব্যেনান্ত্রেশ মহতা ধনগ্জয়মবাকিরশ ॥১০॥ 

তখৈব পাগুবে! ভীন্মং দিব্যমস্ত্রযুদীরয়ন্। 
প্রত্যগৃহ্বাদদীনাত্ব! মহামেঘমিবাচলঃ ॥১১॥ 
তয়োঃ সমভবদ্যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ণম্। 
ভী্মন্ত সহ পার্ধেন বলিবাসবয়োরিব | 

প্রৈক্ষম্ত কুরবঃ সর্ধ্রে যোধাশ্চ সহ সৈনিকৈঃ ॥১২। 
ভলৈরল্লাঃ সমাগম্য ভীন্মপাগুবয়োধুধি। 
অন্তরক্ষে ব্যরাজন্ত খগ্যোতাঃ প্রারৃযীব হি ॥১৩॥ 

ও পা ০০ এ প্রজজি প০ ও পপ ৬৬ ক সপ জপ গজ রও পা ভাকক্চ জল পপ জঞজজ জাজজঞেপলেডককতশ্ততজল 
ভুল এড ৪৩৮০৩ এজড নরক গল্প তলাক পল এস ইসি পালা ০০ পিস *স্তজসিক কপ কজন শপ সজনে কক পাত জল জগত এজ কাপর কও তাও কপ আক এও এ ও জজ পট এট পদ ক টি ও আব জল এ জজ আও ও পাও এ 5 পা ও পক ও ৩ ০ ক জল ও সপ এ জন্য আনাই জজ গজ ১০5১০ 

ভারতকৌমুদী 
ধ্জমিতি | কিঞ্চেতি চার্থ;ঃ। শীগ্রকুৎ প্রুতকারধ্যকারী কৌন্তেয়ঃ শরৈঃ, অশ্য ভীম্বস্ত, 

ধ্বজম্ রথবাহান্ অশ্বান্, তথা উভৌ পাফ্সারথী পৃষ্ঠরক্ষকৌ চ, দুঢম্ অভ্যহনৎ আহতবান্। 

বিকরণলোপাভাব আর্বঃ ॥৯। 

অমৃষ্তেতি। ভী্মঃ, পাগুবং জাননপি স্বস্নেহপাত্রমজ্ছ্নং পরিচিন্ব্রপি চ, তথ ছত্রচ্ছেদনাদি- 
কম্, অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ সন্, মহতা! দিবেন চ অস্ত্রেণ, ধনগ্যয়ম্, অবাকিরৎ আবৃণো্ ॥১*। 

তথেতি। অদীনাত্মা সোৎসাহচিত্তঃ, পাগুবঃ অঞ্জুনোহপি, তখৈব দিব্যমস্ত্রম, উদীরয়ন্ 

নিক্ষিপন্, অচলঃ পর্বতে মহামেঘমিব, ভীগ্মং প্রত্যগৃহাৎ ॥১১। 

তয়োরিতি। পার্থেন সহ ভীম্মস্ত তয়োরেতয়োন বলিবাসবয়োরিব, তুমুলং রোমহর্ষণঞ্চ 

ুদ্ং দমতবৎ। তা কুরবো যোধা*চ সৈনিকৈঃ সহ প্ররেক্ষম্ত অপশ্ন্। ফট্পাদোহ্যং 
শ্লোকঃ॥১২। 

এবং দ্রুতকার্ধ্যকারী অজ্জুন বাঁণছ্ারা ভীম্মের ধবজ, রথের অশ্ব ও পৃষ্ঠরক্ষক 

তুই জনকে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥৯ 

তখন ভীম্ম অর্জুনকে জানিতে পরিয়াও, তাহার সেই কাধ্য সহা করিতে 

না পারিয়া বিশাল ও অলৌকিক অস্ত্রদ্বারা অজ্ঞনকে আবৃত করিলেন ॥১০। 

উৎসাহিত-চিত্ত অর্জবনও সেইরূপই অলৌকিক অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে 

থাকিয়া--পর্বত যেমন বিশাল মেঘ গ্রহণ করে, সেইরূপ ভীম্মকে গ্রহণ 

করিলেন ১১ | 

তখন বলি ও ইন্দ্রের ন্টায় ভীম্ম ও মজ্জুনের তুমুল এবং লোমহর্ষণ যুদ্ধ 

হইতে লাগিল। তৎকালে সৈম্তগণের সহিত কৌরবগণ ও অন্ত যোদ্ুগণ দর্শন 

করিতে থাকিলেন ॥১২। 

(5: ্রত্্াদলেত্থবা বা 0) তলোভআভবাজসবথ। তা 
তানাস্তি। (১৩) ভক্মর্জাঃ সমাবিদ্ধা ভীম্মপাণ্ডবয়োরিহূ। অন্তরীক্ষে”..গ্র, ভলর্লম-_তা ! 



পর্ধবণি উনযস্তিতযোহ্ধ্যায়ঃ ৫২৫ 
_. 'গ্রিচক্রমিবাবিদ্ধং সব্যদক্ষিণমস্ততঃ | 

গাণ্ডীবমভবদ্রাজন্! পার্থস্য সথজতঃ শরান্ ৪১৪1 
স তৈঃ সংচ্ছাদয়ামাস ভীক্মং শরশতৈঃ শিতৈঃ | 
পর্ববতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥১৫| 
তাং স বেলামিবোসভুতাং শররৃষ্টিমুপস্থিতাম্। 
ব্যধম সায়কৈভাঁক্ঃ পার্থঞ্ সমবারয়ণড ॥১৬। 
ততস্তানি নিকৃত্তানি শরজালানি ভাগশঃ | 
সমরে চ ব্যশীর্য্যস্ত ফাল্তনস্থ রথং প্রতি ॥১৭।॥ 

| ভারতকৌমুদী 
ভল্লৈরিতি। ভীক্ষপাগ্ডবয়োর্ষধ্যে একন্য৷ ভল্লা:) অপরশ্ ভল্লৈঃ সহ সমাগম্য মিলিত, 

প্রাবৃষি বর্ষাকালে খছ্যোত। ইব যুধি অস্তরিক্ষে বারাজন্ত ॥১৩৫ 

অগ্নীতি। হেরাজন্! সব্যদক্ষিণং বামদক্ষিণম্, অস্তাতো গাণ্ডীবমেব চালয়াত:, শান 

হজতো মু্চতশ্চ পার্থস্ত গাণ্ডীবম, অগ্নিচক্রমিব, আবিদ্ধং ঘুণিতমত বৎ ॥১৪॥ 
স ইতি। বারিধারাভিঃ পর্বত ছাদয়ন্ তোয়দো 'মঘ ইন, সঃ অন্দ্রনঃ, তৈ: প্রসিক্ৈত 

শিতৈঃ সুধারৈশ্চ শরশতৈঃ, ভীম্মং সংচ্ছাদয়ামাস ৪১৫৪ 
তামিতি। স ভীম্ষঃ, সায়কৈর্বাণৈই, উদ্ভৃতাৎ চন্দ্রোদয়েনোৎপন্নাম্, বেলাং সমুদ্রজল- 

বিকৃতিমিব, “অব্ধান্ববিকৃতো বেলা” ইত্যমরঃ, উপস্থিতাং তাং শররবৃষ্টিমূ, বাধমৎ ম্যবারয়ৎ ; 

পার্থমঞ্ছুনঞ্চ সমবারয়ৎ ॥১৬॥ 
তত ইতি। ততশ্চ সমরে তানি ফান্ড অনু শরজালানি, তাগশঃ এগুশ:, 

জাত শীল কান 

ভীম্ম ও অর্জুনের মধ্যে একের ভল্লসমূহ অপরের ভল্লসমূহের সহিত মিলিত 

হইয়া, বর্ধাকালে খগ্ঠোতের ন্যায় যুদ্ধের আক।শে স্ফুরিত হইতে থাকিল 1১৩ 
রাজা ! অজ্ঞুন একবার বামহস্তে আবার দক্ষিণহস্তে গাণ্ডীব ধারণ করিয়া 

বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তখন তাহার গাণ্তীবধনুখান! অগ্নিচক্রের ম্যায় 

ঘুণিত হইতে লাগিল ॥১৪। 
তাহার পর, মেঘ যেমন জলধার|দ্বারা পর্বতকে আরত করে, সেইরূপ 

অর্জন প্রসি্ধ ও মসুধার শত শত বাণদ্বারা ভীম্মকে আবৃত করিয়। 

ফেলিলেন ॥১৫। 

তখন ভীম্ম বাণদ্বারা আবিভূর্ত বেলার (সমুদ্রের বাণের জলের) সায় 

উপস্থিত সেই বাণবৃপ্রি বিনষ্ট করিলেন এবং অজ্জবনাকেও বারণ করিলেন ৪১৬1 

0১৯) শরবৃটিং ০০৯৪৮ বৰ রা ম....পার্থক সমবাকিরৎ_ভা। (১৬) ততন্থ 

বিনিকতানি- প্র । | 



৫২৬ মহাভারতে বিরাট- 

ততঃ কনকপুঙ্মানাং শরবৃষ্টিং সমুখিতাম্ | 
পাগুবন্য রথার্ত,ং শলভানামিবায়তিম্। 
ব্যধমত্তাং পুনস্তস্থয ভীল্মঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥১৮। 
ততস্তে কুরবঃ সর্বেবে সাধু সাধ্বিতি চাক্রবন্। 

ছধরং কৃতবান্ ভীম্মে যদর্জুনমযোধয়ত ॥১৯॥ 

বলবাংস্তরুণো দক্ষঃ ক্ষিপ্রকারী চ পাগুবঃ | 

কোহন্যঃ সমর্থঃ পার্থস্ত বেগং ধারয়িতুং রণে ॥২০॥ 

খতে শান্তনবাস্তীক্সাৎ কৃষ্ণাদ্ব। দেবকীহ্তাশু। 

আচার্য প্রবরাঞ্ধাপি ভারদ্বাজা ন্মহাবলা ॥২১॥ (যুগ্মকম্) 
'কতনকিতপলতঅকিকিজজখাকজজকগাত রব গে ককত পারিকা ওর ডলকজ ওত কক জকসল সজাগ জগাজল তপ্ত তত্বাজ জগত ততজলজকজেগিক রজত লালসজক্রিডজঞ কক জজ জল জপ জাত ত্কাসকপবাজজর্গারকাজডজজস জজ তডভজরজেতএত ওত চত জর ওহ রজত হয়ত ওজর 

চে 

নিকৃতানি ভীদ্মেণ ছিশ্সানি সস্তি, রথং প্রতি ভীম্মশ্ত বথাস্তিকে, ব্যশীর্ধ্স্ত বিশীর্ণানি অনর্থক), 

ন্যভবন্ ॥১৭। 

তত ইতি। ততো ভীগ্মঃ, শিতৈঃ স্থধারৈঃ শরশতৈঃ, শলভানাং 'পতঙ্গানাম্, আয়তিং 

শ্রেণীমিব, তস্য পাগুবস্তাজ্জুনম্ত রথাব্ তুর্ণধ পুনঃ সমুখিতামপি, তাং কনকপুঙ্খানাং শরাণাং 
বৃ্টিম্, ব্যধমতড হ্যবারয়। “খদ্ধন্ত রাজমাতঙ্গা হতি ন স্থ্যঃ প্রযুক্তয়” ইতুক্তাবপি আর্ধত্বাদত্র 
প্রযুক্তিঃ। ষট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥১৮। 

তত ইতি । ততঃ তে সর্ক্বে কুরবঃ, সাধু সাধু ইতি চকারাৎ পব্বাক্টানি চ অক্রবন্। 

ভীম্মোহচ্ছুনং য্দযোধয়ৎ, তদ্দ.ফরমেব কার্যং কৃতবান্ ॥১৯॥ : 

বলবানিতি। পাগবোহজ্ছুনঃ, বলবান্, তরুণ, যুদ্ধে দক্ষঃ, ক্গিপ্রকারী অস্ত্রক্ষেপে 
লঘৃহস্তশচ । অতএব শাস্তনবাত্তীম্মাৎ, দেবকীসৃতাৎ্, কুষ্াত্ধা, মহাবলাৎ আচার্্যপ্রবরাৎ 

ভারঘ্বাজাৎ ত্রোণাদ্বাপি, তে বিনা, অন্তঃ কো! জনঃ, রণে পার্থন্য বেগং ধারয়িতুং সমর্থ: স্তাৎ, 
অপি তু কোহপি নেত্যর্থ; ॥২*-__২১। 

তদনস্তর ভীম অর্জুনের সেই শরসমূহকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিলে, সেগুলি 
যুদ্ধে ভীগ্মের রথের নিকটে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল ॥১৭॥ 

পরে আবার অজ্জুনের রথ হইতে পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় ব্বর্ণপুঙ্খ বাণবৃত্টি 
উদিত হইল, তখন ভীম্মও আবার ধার বাণসমূহদ্বারা তাহা নষ্ট 
করিলেন ॥১৮। 

তাহার পর সেই কৌরবেরা সকলে বলিলেন--“সাধু সাধু। ভীম্ম যে 
অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, ইহা! উনি ছুক্ধর কাধ্যই করিলেন ॥১৯॥ 

কারণ অর্জন-_-বলবান যুবক, 'দক্ষ এবং লবুছভ্ভ ; সুতরাং শাত্তমুণন্দন 

(১৮) দ্িতীয়ার্ঘং ভা নান্তি। (১৯). সাধু সাধিবিতি পৃজয়ন্--ভা। 



রবি ও উনধ্ভিতযোহ্ধ্যায়ঃ | ৫২৭ 

আ্্ৈরস্ত্াণি সংবার্য্য ক্রীড়ন্তৌ ভরতর্ধতৌ৷ । 
চক্ষ,ংষি সর্ববভূতানাং মোহয়স্তোৌ মহাবলো ॥২২। 
প্রাজাপত্যং তধৈবৈস্দ্রমামেয়ঞ্ণ সুদারুণম্। 
কৌবেরং বারুণঞ্েব যাম্যং বায়বাযেব চ। 

প্রযুঞ্জানৌ মভাত্বানৌ সমবরে তৌ বিচেরত্ুঃ 1২৩) (যুখ্মকম্) 
বিশ্মিতান্থথ ভূতানি দৃষ্ট1 তৌ সমরে তদা । 
সাধু পার্থ! মহাবাহো ! সাধু ভীগ্েতি চাক্রবন্ ॥২৪॥ 
নায়ং যুক্তে। মনুষ্যেু যোহয়ং সংদৃশ্বাতে মহ্থান্। 

মহান্ত্রাণাং সম্প্রয়োগঃ সমরে পার্থতীগ্বয়োঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 

অধ্ৈরিতি। ভরতর্ভৌ মহাবলো মহাত্ানো চ তো ভীক্মাজ্ঞনৌ। অস্ত্রে: অস্থাণি 

সংবার্ধ্য, ক্রীড়ন্তাবিব, সর্বভূতানাং চক্ষংধি মোহয়স্তো, প্রাজাপত্যম্, 'তখৈব এজম্, স্থাদারুণ- 

মাগ্নেয়্, কৌবেরম্, বারুণঞ্চ, যামাম, বায়ব্যমেৰ চ অপ্ধম্, গুযু্'নী সচ্ৌ, সমরে বিচেরতুঃ | 

আয়োবিংশঃ শ্পোকঃ বটপাদঃ ॥২২--২৩॥ 

বিশ্থিতানীতি। অথ তদা ভুঙানি প্রাণিনঃ সমর, তো ভীন্গাজ্ছুন দা, বিশ্দিঠানি 

সস্তি, ইত্যক্রবন্। হেপাশ্ব! সাধু, হে মহাবাহে!! ভাম্ম! সাধু ॥২৪॥ 

নেতি। সমরে তীম্মপারথয়োঃ 'যোহয়ং মহান্ মহাত্বাণাং সম্প্রমোগো। শিক্ষেপং সংদৃষ্ঠতো 

অয়ং মনুস্তেযু মধ্যে ন যুক্ত: ন সম্ভবঃ ২৫। 

ভীষ্ম, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, কিংবা মহাঁবল ও আঁচাধ্যশ্রেষ্ঠ ভ্রোণ ব্যতীত, অগা 

কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে অর্জুনের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয়? ॥২০-_২১৪ 

তাহার পর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, আঅহালল ৩ মহাত ভীষ্ম এবং অজ্ঞন অন্ত্রদ্ধার। 

অস্ত্র নিবারণ করিয়া, খেলা করিতে করিতেই যেন সকল প্রাণীর নয়ন মুগ্ধ 

করিতে থাকিয়া, প্রাজাপত্য, এন্ড, অতিদারুণ আগ্নেয়, কৌবের, বারুণ, যাস্য 

ও বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করতঃ যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিলেন ৪২২২৩ 

তদনভ্তর তত্রত্য সকল প্রানীই যুদ্ধে তাহাদিগকে দেখিয়' বিস্মিত হইয়া 

তখন এইরূপ বলিতে লাগিল যে, 'পার্থ! সাধুঃ মহাবাহু ভীম্ম! সাধুঃ১৪" 

যুদ্ধে ভীম্ম ও অর্জুনের এই যে গুরুতর মহান্ত্রপ্রয়োগ দেখ! যাইতেছে, ইহ 

মনুষ্যমধ্যে সম্ভবপর নহে' ॥২৫॥ 
৮ সি পপ পপি তিতির তাত 

টিসি রস 

পপ পপ সস পিজা পপ পাত পাতি পপি 
পিপি শি সপ পপ 

(২২)-"'ক্ীড়স্তো পুরুতর্ষভৌ-_ প্র। (২৩)-০আগ্নেয়ং রৌদ্রদারুপম্ঁ-বা বরা ম। (২৪) 

সংযুগে তদ-."বা বরাম ভা। ২৯) নেদং ুক্তম্.-+মহাস্থাণাঞ্চ সংযোগ:-প্র। 



৫২৮ বহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। ণ' 
এবং সর্ববান্ত্রবিভ্ুষোরস্ত্যুদ্ধমবর্তত | 
অস্ত্যুদ্ধে নিবৃত্তে তু শত্তযুদ্ধমবর্তত ॥২৩॥ 
অথ জিষুরুপাৰৃত্য ক্ষুরধারেণ কাম্মুকমূ। 
চকর্ত ভীন্মস্য তদ! জাতরূপপরিষ্কৃতমূ্ ॥২৭॥ 
নিমেধাস্তরমান্রেণ ভীম্বোহন্যৎ কাত্মকং রণে। 
সমাদায় মহাবাহুঃ সজ্যং চক্রে মহারথঃ| 

₹স্চ স্ৃবহুন্ কুদ্ধো মুমোচাশড ধনঞয়ে ॥২৮। 
অর্জুনোহপি শরাংস্তীক্ষান্ ভীগ্ায় নিশিতান্ বহুন্। 
চিক্ষেপ স্রমহাতেজান্তথ! ভীক্মশ্চ পাগুবে ॥২৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। সর্বাস্বিদুষোভীর্মাজ্ছ নয়োঃ প্রাগেবম্ অন্যুদ্ধমবর্তত। অস্যুদ্ধে নিবৃত্ত 

সতি তু শঙ্তযুদ্ধমবর্তত। দূরে হিংসাসাধনমন্ত্রম। “অস্থ ক্ষেপণে” হাত ধাত্বর্থাহসারাৎ, 
সন্গিধো হিংসাসাধনস্ত শস্সম্ “শন হিংসায়াম্” ইত্যুক্তে: ।২৬। 

অথেতি। অথ জিফ্রঞ্জুল:, উপাবৃত্য আসন্নীভুয়, তদৈব ক্ষুরধারেণ শরেণ, জাতব্ূপ- 
পরিষ্কৃতং হ্বর্ণভূষিতং ভীন্মন্ত কাম্মুকম্, চকর্ত ॥২৭॥ 

নিমেষেতি। মহাবাছ্মহারথস্চ ভীন্মঃ কুদ্ধ: সন, অগ্তৎ কাশ্মুকং সমাদায়, নিমেষাস্তর- 
মাত্রেণ, সজ্যম্ আরোপিতগুণং চক্রে) রণে ধনঞ্জয়ে অঙ্জুনং প্রতি, আশ শীঘ্রমেব স্থবহন্ 
শরান্ মুমোচ চ। ফট্্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৮। 

০ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_সর্ববান্ত্রবি ভীম্ম ও অঞ্জুনের প্রথমে এইরূপ অস্তরযুদ্ 
হইল; সেই অস্ত্যুদ্ধ নিবৃত্তি পাইলে, শশ্ত্যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥২৬॥ 

তাহার পর অর্জুন নিকটবত্বা হইয়া তখনই একটা ক্ষুরধার বাণছারা 
ভীস্ষের স্বর্ণভূষিত ধনুখান! ছেদন করিলেন ॥২৭॥ 

মহাবাহু ও মহারথ ভীম্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু লইয়া নিমেষকালমধ্যেই 
তাহাতে গুণারোপণ করিয়া অজ্জনের প্রতি সত্বর বছতর শর নিক্ষেপ 

করিলেন 8২৮) | 

তখন অর্জনও ভীম্মের প্রতি নিশিত ও তীক্ষ বহুতর শর নিক্ষেপ করিলেন; 
আবার অতিমহাতেজ। ভীত্মও অর্জুনের প্রতি সেইরূপই করিলেন ॥২৯॥ 

+ অয়ং পাঠ ভা নাস্তি। (২৬)-..অ্যুদ্ধে তু নিবৃত্তে শরযুন্ধমবর্তত__বা বরাম ভা। 
(২৭)*"'পৃধুধারেণ--ভা | (২৮) * সজ্জং চক্রে মহাবলঃ-.ভা। (২৯).*শরাংশ্ছিদান্ ”স্ 

মহাতেজাঃ--প্র। 



তয়োদিব্যান্্রবিছুষোরম্ততোনিশিতান্ শরান্। 
ন বিশেষস্তদা রাজন! লক্ষ্যতে স্ম মহাত্মনোঃ 1৩০ | 
অথাব্ণোদ্দশ দিশঃ শরৈরতিরস্তদা | 
কিরীটমালী কৌন্তেয়ঃ শৃরঃ শান্তনবং তথা (৩১। 
অতীব পাণুবো ভীক্মং ভীন্সশ্চাতীব পাগুষম্। 
বভুব তন্মিন্ সংগ্রামে রাজন্! লোকে তদকুতম্ ৪৩২ 
পাগুবেন হতাঃ শুরা ভীগ্মস্য রথরক্ষিণঃ | 
শেরতে স্ম তদা রাজন! কৌস্তেযস্তাভিতো রখম্ ॥৩৩% 

টির 
অঞ্ছুন ইতি। অঞ্জুনোপি ভীম্মায় নিশিতান্ তীক্ষাংস্চ বহুন্ শরান্ চিক্ষেপ। ন্থুমহা- 

তেজ ভীম্ষশ্চ, পাগুবে অজ্জুনং প্রতি, তথা তাদুশানেব শরান্ চিক্ষেপ ॥২৯। 
তয়োরিতি। হে রাজন্! দিব্যান্তরবিছুযোঃ, নিশিতান্ শরান্ অশ্যতোঃ ক্ষিপতোঃ, 

তয়োর্মহাত্মনোঃ ভীম্মার্ছুনয়োক্তদ1! বিশেষস্তারতম্যং ন লক্ষতে ম্ম ॥৩০। | 

অথেতি। অথ শূরঃ অতিরথঃ কিবীটমালী পূর্ধববন্ধাখ্যানাৎ কিরীটধারী চ কৌস্তেয়:, 
তদা শরৈঃ, দশ দিশঃ, তথা শান্তনবং ভীন্মঞ্চ আবুণোৎ 0৩১৪ 

অতীবেতি। হে রাজন্! তশ্মিন্ সংগ্রামে, কদাচিৎ পাগুবঃ ভীম্মম্ অতি ইব অতি- 

ক্রাস্ত ইব, কদাচিচ্চ ভীগ্ঃ পাগুবম্ অতি ইব "অতিক্রান্ত ইব বছুব। তচ্চ পোকে অস্ভুত- 

মাশীৎ্ ॥৩২। 

পাগ্ডবেনেতি। হে রাজন্! তদা পাগ্ুবেন হতা ভাম্ন্ড রথরক্ষিণঃ শূরাঃ, কৌন্তের্ 

তশ্তাজ্জুনস্টৈব রথমভিতঃ রথন্ঠ সর্ববান্থ দিক্ষু, শেরতে স্ম ॥৩৩। 

রাজা । দিব্যান্ত্রবিৎ ভীম্ম ও অঞ্জুন নিশিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে 
লাঁগিলে, তখন সেই মহাত্মাদের মধ্যে কোন তারতম্যই দেখা গেল না ॥৩০॥ 

তদনস্তর বীর, অতিরথ ও কিরীটধারী অঞ্জন তখন বাপদ্থারা দশ দিক ও 
ভীম্মকে আবৃত করিলেন ॥৩১৪ 

রাজা! সেই যুদ্ধে কখনও অর্জুন যেন ভীম্মকে, কখনও বা ভীন্ম যেন 
অর্জুনকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন; ক্ুতরাং সে ঘটনাটা জগতে 

আশ্চর্য্যই হইতে থাকিল 1৩২॥ 

রাজা! তখন ভীম্মের রথরক্ষক বীরেরা অজ্জুনকর্তৃক নিহত হইয়া অর্জুনের 

রখেরই সকল দিকে শয়ন করিতে লাগিল ॥ ॥৩৩। 
পপ পপ ও ০০৮৭ পল পাকা পাপ জজ 

পপ পপ “ঠা -স্পশালশাশ ০৯৮ পাপী + পপ পিপল 

(৩১)--শাস্তনবস্তথা “শাস্তনবন্তথা_বা ব বা ম। কিং -শেরতে সম মহারাজ 1 প্র। 

বিরাট-*৭ (১২) 



৫৩০ হাভারতে বিরাট- 

ততে৷ গাণ্তীবনিষ্ঘুক্ত! নিরষিত্রং চিকীর্যবঃ | 
আগচ্ছন্ পুঙ্থলংগ্লিধ্টাঃ শ্বেতবাহনপত্রিপঃ ॥৩৪॥ 
নিষ্পতস্তো রথাত্বস্ত ধোতা৷ হৈরপ্যবাসসঃ | 
আকাশে সমদৃশ্যন্ত হংসানামিব পউক্তয়ঃ ॥৩৫॥ 
তস্য তদ্দিব্যমন্ত্রং হি বিগাঢ়ং চিত্রিষস্যতঃ | 

প্রেক্ষন্তে স্মাস্তরীক্ষস্থাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ॥৩৬॥ 

তদ্দৃষ্ট। পরমগ্রীতো| গন্ধর্ববশ্চিত্রমভূতম্। 
ংস দেবরাজায় চিত্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৩৭॥ 

জজ ০৩৬৪৬ ৪ডজ ৪৩ড ওজর ওরা ও ররস্তেজাতারিরাজজজ চিজ চস লিখন শত জশলত জিততে 5 গজ পজ এ ৪৯৩2৯ ছি ওক ওক গজ জাজ গঞ্জ ও কনক কগজও গজ িকন ২৬ খনন গীপপন্ীনথিখণকর্ধাণাগজনীত কঞহন্ীএ৬ ৪৬৪৫৫ জজ, 
জার ড৩৮০৬৪ 

তত ইতি। ততঃ নিরমিত্রং রণস্থলং শত্রশ্ন্তম চিকীর্যবঃ কর্ত,মিচ্ছৰ ইব গাণীব- 

নিদ্মুক্তাঃ শ্বেতবাহনন্ত অঞ্ছুনন্ত পত্রিণঃ শরাঃ পরম্পরং পুঙ্খসংল্লিষ্টাঃ সম্তঃ, ভীন্মং প্রতি 

আগচ্ছন্ ৩৪ 

নিরিতি। হৈরণ্যবাসসঃ ্বর্ণমণ্ডিতাঃ, ধোতাঃ পরিষ্কৃতাশ্চ, ভন্তার্ছনন্ত শরাঃ, রথা- 
র্লিশ্পতস্তো নির্গচ্ছস্তঃ সম্তঃ আকাশে হংসানাং পঙ্ক্রয় ইব সমবৃশ্যত্ত 1৩৫। 

তন্তেতি। অস্তরীক্ষস্থাঃ, বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি সবাসবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, বিগাঢ়ং হদৃং 

চিত্রমাশ্চরধ্যঞ যথা স্যাত্বথা, অন্ততো নিক্ষিপতঃ, তশ্ত অঞ্জুনম্ত, তত দিব্যমলৌকিকম্ অগ্জরমূ, 
প্রেক্ষত্তে পশ্ঠস্তি স্ম ॥৩৬। 

তদিতি। প্রতাপবান্ গন্বর্বশ্চিত্রসেন১ চিত্রং নানাবিধম্ অদ্ভুত, তত অন্তর দু 

পরমন্রীতঃ সন্ন্, দেবরাজায়, শশংস ইদমুবাচ ॥৩৭॥ 

তাহার পর অজ্জুনের গাগ্তীবনির্গত বাণ সকল রণস্থলটাকে শক্রশূন্ত 

করিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন পরস্পর পুঙ্খে পুঙ্খে সংযুক্ত হইয়া ভীম্মের দিকে 
আগমন করিতে থাকিল 1৩৪॥ 

এই সময়ে ন্বর্থচিত ও পরিষ্কৃত অর্জুনের যাশসমুহ তাহার রথ হইতে 
নির্গত হইয়া আকাশে হংসশ্রেণীর স্চায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল ।৩৫। 

ইন্দ্রের সহিত আকাশবর্তী দেবতারা সকলে-_অতিদৃঢ় ও বিচিত্রভাবে 
অস্ত্রক্ষেপকারী অর্জুনের সেই অলৌকিক অন্ত্র সকল দেখিতে লাগিলেন ॥৩৬। 

ক্রমে প্রতাপশালী চিত্রসেনগন্ধবর্ধ দেই নানাবিধ ও অস্ভুত অস্ত্র সকল দর্শন 
করিয়া! বিশেষ আনন্দিত হইয়া দেবরাজকে বলিতে লাগিলেন-_॥৩৭া 

(৩৪)..-নিঃসপত্বং চিকীর্যবঃ. অগাচ্ছন-_ভা। (৩৫)..হ্বণ্যবাসসং- প্র । (৩৭) 

তং দৃষ্বী--বা বরা ম। 



উনযষ্িতযোহধ্যানং। ৫৩১ 

পশ্যেমান্ পার্থনিম্মুক্তান্ সংসক্তানিব গচ্ছতঃ। 
চিত্ররূপমিদং জিষ্কো দিব্যমন্ত্রমুদীর্য্যতঃ ॥৩৮॥ 
নেদং মনুষ্যাঃ শ্রদ্দধ্যুর্ন হীদং তেষু বিদ্যাতে। 

দারুণানাং মহান্ত্রাপাং বিচিত্রোহয়ং সমাগষঃ ॥৩৯। 
আদদানস্য চ শরান্ সংদধানস্থ্য মুঞ্চতঃ | 

বিকর্ধতশ্চ গাণ্ডীবং নাস্তরং স্ম প্রদৃশ্যতে ॥৪০॥ 
মধ্যন্দিনগতং সূর্য্যং প্রতপন্তমিবান্বরে । 
ন শরুবস্তি সৈন্যানি পাগুবং প্রতিবীক্ষিতৃম্। 
তখৈষ ভীমং + গাঙ্গেযং দ্রষ্ট,ং নোসছতে « জনঃ ॥৪১॥ 

করবো 

পশ্টেতি । হে দেবরাজ! পরস্পরং সংসক্তান সত ইব গচ্ছতঃ, পাথনিম্থু ক্তান্ ইমান্ 

শরান্ পশ্ঠ। দিব্যমন্ত্রম, উদীধ্যতে। নিক্ষিপতঃ, জিষ্কোরজ্ছনন্, ইদং কাধ্যম, চিত্রূপম্ 
আশ্চধ্যভূতমেব ॥৩দ॥ 

নেতি। মন্ুস্তাঃ, ইদমর্ছুনস্ত কাধ্যম, ন শ্রদ্ধুাঃ দর্শলাভাবে ন বিশ্বহ্্যঃ । হি যম্থাৎ, 

ইদমীদৃশমন্ত্রক্ষেপনৈপুণ্যম্, ভেষু মন্ুত্তেযু ন বিদ্যতে। অয়ং দাকরুণানাং মহাক্্রাণাং বিচিজ্ঞ এব 

সমাগমঃ সম্মেলনম্ ॥৩৯। 
আদদানগ্তেতি । শরান্ আদদানন্; তুণাদ্গৃহ্তঃ, সংদধানন্ত সন্ধানং কুরববতঃ, মুত: 

ক্ষিপতশ্চ, গাণ্তীবং বিকর্তত আকধতশ্চ অঞ্জুনম্ত অস্তরং শরাদানাদীনামবকাশ+স্ণ প্রদৃশ্ুতে । 

স্বশবঃ পাদপূরণে ॥৪*॥ 
মধ্যেতি। সৈম্তানি, অগ্থরে প্রতপন্তং মধ্যন্দিনগতং ধ্যমিব স্থিতম্, পাগুবম্ছনম্, 

পপ পপ লা» পপ পোপ ৮৯০ ০ পিস পাত ৯7 তত 

“দেবরাজ! দর্শন করুন-__অর্জননিক্ষিপ্ এই বাণ সকল পরস্পর সংলগ্ন 

হইয়াই যেন গমন করিতেছে ; সুতরাং দিব্যান্ত্রনিক্ষেপকারী অঞ্জনের এই 
কাধ্যট।? আশ্চর্ধ্যই বটে 8৩৮1 

মানুষেরা (নন দেখিয়া) ইহ! বিশ্বাস করিবে না । কারণ, মানুষের মধ্যে 

এরূপ অস্ত্রক্ষেপনৈপুণ্য নাই। বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ দারুণ মহাস্ত্রের সম্মেলন 
'আশ্চ্যই বটে ॥৩৯॥ 

অজ্জুন যে বাণ গ্রহণ, সন্ধান ও নিক্ষেপ করেন, কিংবা! গাণ্ীব আকর্ষণ 

করেন, তাহার অবকাশ (ফাক ) দেখা যায় না॥৪০। 
০০ 

(৩৮) পশ্ডেমান্ রপনির্দঞ্ধান্ সংযুক্তানিব-_ ৮ পশ্ঠৈতানরিনির্দারান্*" উদীধ্যতে-_-তা। 

(২৯)--পৌরাণানাং মহাহ্বাণাম্লবা বরা ম ভা। (১০)-সদ্ধায় চ বিমুঞ্ণত; ..নান্তরং 

সমহৃক্তত--প্র ৰা ৰ রা! ম। 



উৌ বিশ্রুতকন্মাণাবুভৌ তীব্রপরাক্রষে। | 
উতৌ সদৃশকর্ন্াণাবুভে। যুধি দুরাসদৌ ॥৪২॥ 
ইতুযুক্তে। দেবরাজস্ত পার্থভীক্মসাগমম্। 
পুজয়ামাস দিব্যেন পুষ্পবর্ধেণ ভারত ! 18৩1 
ততঃ শাস্তনবে! ভীল্ষে। বামং পার্খযতাড়য়ত। 

পশ্যতঃ- প্রতিসন্ধায় বিধ্যতঃ সব্যলাচিনঃ ॥88॥ 

ততঃ প্রহস্য বীভত্ম্থঃ পৃথুধারেণ কান্মুকম্। 
চিচ্ছেদ গার্ধ পান্রেণ তীসস্তামিততেজসঃ 188৫1 

৯ ০৮-৯০  3 - ব এ৯াএথ ক জি শ ওক া,৬ 

 ভারতকৌমুদী 

প্রতিবীক্ষিতুং দ্রটুম, ন শরুবস্তি। তখৈব জনঃ গাঙ্গেয়ং ভীন্মমপি রং নোৎসহতে ন 

শরোতি, তেজোহতিরেকাদিত্যুতয়ত্রাপি ভাবঃ | ষট্পাদোহয়ং শ্লোঁকঃ ॥৪১। 

উভাবিতি। উভাবেৰ ভীম্মার্জুনৌ, বিশ্ুতং প্রথিতং কর শিক্ষা যয়োস্তোৌ, উভাবের 

তীব্রপরাক্রমৌ, উভাবেব মদ্ুশকর্মাণৌ, উভাবেব যুধি দুরাঁসদৌ চ ॥9২॥ 

ইতীতি। হে ভারত! চিত্রসেনেন ইত্যুক্তো দেবরাজন্ত, দিব্যেন স্বর্গায়েণ পুষ্পবর্ষেণ, 

পার্থভীগ্ময়োঃ সমাগম যুদ্ধে সম্মেলনং পৃজয়ামাস 18৩। 

ততইতি। ততঃ শাস্তনবেো ভীগ্মঃ শ্বসন্ধানং পশ্যতঃ, প্রতিসন্ধায় বিধ্যতশ্চ, সব্যসাচিনঃ 

অঙ্ছনন্, বামং ার্থমতাড়ম২, শরেণেতি শেষঃ ॥18। 
এক ীাপিশীা এশিরী শীল সদা পপরপপা পিপি পাপী পপ স্পা ২০ 

কাজা ও জলাঃআচর৪ জজ বক ভাগ থাক ক খা কক চক ধচওঞ 

এপাশ জপ পপি পপ পেপাল পোপ তা -প্পাাশাশিশাশীশিতিশিটি 

ঈধ্যাহ্কালে আকাশে দেদীপ্যমান র্য্ের ম্যায় অবস্থিত অর্জনের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিতেও সৈন্যের! সমর্থ হইতেছে না৷ এবং সেইরূপই অন্রত্য লোকের! 
গঙ্জানন্দন ভীম্ষের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে পাঁরিতেছে না ॥৪১$ 

কারণ, ইছাদের ছুই জনের কার্য্যই বিখ্যাত, ছুই জনের পরাক্রমই তীব্র, 
ছুই জনের কার্্যই সমান এবং ছুই জনই যুদ্ধে ছুদ্দর্য” ॥৪২॥ 

ভরতনন্দন! চিত্রসেন গন্ধবর্ব এইরূপ বলিলে, দেবরাজ স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি- 
স্বারা ভীত্ম ও অর্জুনের সমরসম্মেলনের পুজা করিলেন ॥8৩1 

তাহার, পর অর্জুন চাহিয়াছিলেন এবং প্রতিসন্ধান করিয়া বিদ্ধ করিতে- 

| ছিলেন, এই অবস্থাতেই শাস্তমুনন্দন তীগ্ম একটা বাণদ্বারা তাহার বাম পার্্ে 
| স্রিলেন 8888 

£ &২) জজ ভা নান্তি।:*উভো ু্বিশারধঁ-_তা,...উতে ঘুধি রা 

বাবরাম। (৪৪) ততো ভীহ্মঃ শাস্তনবো বাণৎ পার্ধে সমার্পরৎ। অন্ততঃ প্রতিস্ধায 

বিবৃতং সব্যপাচিনঃ + প্র, ততো ভীগ্মঃ শাস্তনবো বামপার্থে সমর্দয়ৎ। অন্ততঃ প্রতিসন্ধায 

বিবৃত সবানাচিনঃ |--ভা। (৪€)'নিকতা গার্ধ পন্রেণ--প্র, “ন্কুত্ব গার্ধ,পঞ্জেন__তা ! 



পর্ব্শি উনবন্টিতযোহব্যায়ঃ | ২৩৬ 
অধৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যত স্তনাস্তরে। 
বতমানং পরাক্রান্তং কুস্তীপুত্রো। বনজয়ঃ 1৪৬৪ 
স পীড়িতো মহাবাহুরূহীস্বা রথকৃবরমূ। 
গালেয়ে। যুদ্ধহুদধর্ষস্তস্থে। দীর্ঘমিবান্তগম্ 1৪৭। 
তং বিসংজ্ঞমপোবাহ সংবন্তা রথবাজিনাম্। 
উপদেশমনুস্থৃত্য রক্ষমাণো মহারথম্ ॥৪৮॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং বিরাউপর্ব্ষনি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে ভীক্মভঙ্গে। নাম উনযষ্িতমোহ্যায়; 1০) & 

তত ইতি। ততো বীভৎম্রজ্নঃ প্রহ্ত, পৃথুধারেণ স্তীক্ষেন, গার্ধ,পতরেণ বাণেন, 
অমিততেজসো তীম্মন্ত কাম্মুকং চিচ্ছেদ 89৫। 

অথেতি। অথ কুস্তীপুত্রে! ধনঞয়ঃ, দশভির্বাণৈঃ স্তনয়োরস্রে মধাদেশে, জয়ায় যতমানং 
পরাক্রাস্তঞ্চ, এনং তাক্ং প্রত্যবিধ্যৎ ॥৪৬। 

স ইতি। মহাবাহযুদ্ধদুদ্ধর্মশ্চ স গাঙগেয়ো তাক, তদ্বাণাঘাতেন পীড়িত: মন্, বখশ্ঠ 

কৃৰরং দারুবিশেষং গৃহীত্বা, দীর্ঘমস্তরমূ অবসরং কালমিব তস্থৌ ॥৪৭| 
ভারতভাবদীপঃ 

তত ইতি ॥১--১৩॥ অগ্রিচক্রম্ অলাতচক্রম, আবিষ্ধং শ্রাম্যমাণম্ ।১৪--২৬। উপাবৃতা 
সমীপমেত্য 1২৭--৩৭॥ অস্ত্র বাণানাং ক্ষেপণং কম্ম 1৩৮--৪৬। কুবরং বধুবুগন্ধরষ্ 0৪৭8 

অপোবাহু অপসারয়ামাস ॥৪৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদাপে উনসষ্টিতমোধ্ধ্যারঃ 1৫৯। 

তদ্নস্তর অজ্ঞুন হাস্ত করিয়া একট! স্তৃতীক্ষ বাণদ্বারা অমিততেজা ভীগ্ষের 

ধনুখানা ছেদন করিলেন ॥৪৫॥ 

তৎপরে আবার কুন্তীনন্দন অজ্ভুন দশটা বাণদ্ধারা জয়ের জন্য যত্বুণীল ও 
পরাক্রমশালী ভীম্মের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৬॥ 

তখন মহাবাহু ও যুদ্ধদুদ্র্ধ ভীক্ম সেই বাণাথাতে পীড়িত হইয়। রথের কৃবর 
ধারণ করিয়া দীর্ঘকাঁলই যেন অবস্থান করিলেন ॥৪৭॥ 

এই সময়ে সারথি ভীগ্মেরই পুর্ধরবের উপদেশ স্মরণ করিয়৷ তাহাকে রক্ষা 

করিবার জন্তা অচেতনপ্রায় মহারথ সেই ভীঘ্মকে সরাইয়া লইয়া গেল ॥৪৮। 

(৪৭) * দীর্ঘমিবাতুরঃ- প্র,*তন্থৌ গিরিরিবাচলঃ_ভা। ইতঃপরম ততঃ পার্থো- 
হপরিসঙ্কাশং জলমানমিবোরগম্। নিচখান ললাটাগ্রে ভীন্ষন্ত শরমূত্রমম্॥ অয়ং ক্লোকো- 
ইধিকং_-ভা। ৯৬ *.*ক্রিবিতমোহ্ধ্যায় প্র, “-.*চতুঃঘ্টিমোহ্ধ্যায়১_-বা! বরা ম।, 

সত সব- অ ডা ডা 



বঞ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ | 
-_ ক্ষ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ভীল্ষেন্তু সংগ্রামশিরো! বিহায় পলায়মানে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ | 

উচ্ছি ত্য কেতুং বিনদন্ মহাত্মা ধনুবিগৃহার্বনমাসসাদ ॥১॥ 

স ভীমধন্বানমুদ গ্রবীর্ধ্যং ধনগ্য়ং শত্রগণে-চরস্তম্। 
আকর্ণপুর্ণায়তচোদিতেন ভল্লেন বিব্যাধ ললাটমধ্যে ॥২॥ 

০৩৩৪৩ ওল এ ৬লজ ও ল৩এগরজ তপন এজত*তএ ৩ এ১০৪ক২০৮৩৬০০৮৬লস৮০ক- ০৬৪৬ ০এজি্এ ৯ সঞিপপত এপজপাজজজজাজ পাতাটি জতিনগাকাপাজজত তা তড তজগরগপত ০ জজ তলত স ১০০৩ ০০৩স৬৬৬পজ ও ডজওড এড ও জ্িজত ৬৬ জিজক রাজউক রাজ ও জজ ভজন জন অ্ভঙজজজ জিও 

তমিতি। রথন্ঠ বাজিনামস্থানাং সংঘস্তা চালয্লিতা সারথিঃ, “কুতোহুপি বিকলীভূতং 

মামপনয়েঃ ইখং প্রাকৃক্তমুপদেশমনুস্থতা, রক্ষমাণো ভীম্মমেব রক্ষন্, বিসংজ্ঞমচেতনপ্রায়ং 

তং মহারথং ভীম্মম্, অপোবাহ অপনিনায় ॥৪৮। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচারধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্ত বাগীশভ ্রাচার্ধ্য- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি 

গোহরণে টির ০1 

ভীম্ম ইতি । ভীম্মে, সংগ্রামশিরে! দিনা রা পলায়মানে সতি তু, মহাত্মা 
মহাবগঃ) ধু তরাষ্টপুত্রঃ প্রাধান্তাদ্হৃধ্যোধনঃ, কেতুৎ ধ্বজম্, উচ্ছিত্য বথে উত্তোল্য, ধনুঃ, বিগৃহ 

ধস্বা, বিনদন্ সিংহনাদং কুর্ববন্, অঙ্ছুনম, আসসাদ প্রাপ ॥১৪ 

স ইতি। স ছৃর্যোধনঃ, আকর্ণং কর্ণপধ্যন্তং পূর্ণং যথ স্যাত্তথা আয়তং প্রসারিত 

যৎ ধনুঃ তেন চোদিতে। নিক্ষিপ্তস্তেন, ভল্লেন বাণবিশেষেণ, ভীমধন্বানম্, উদগ্রবীর্ধ্যং মহাবলম্, 

শক্রগণে চরস্তধ্চ ধনগয়ম্ ললাটমধ্যে বিব্যাধ 1২৪ 
পিসী 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_ভীম্ম রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া! পলায়ন করিলে, 

মহাবল তুর্যোধন আপন রথে ধ্বজ উত্তোলন করিয়া ধনু ধারপপুর্র্বক সিংহনাদ 

করিতে করিতে অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১॥ 
এবং তিনি নিজের ধনুখানাকে কর্ণপর্ধযস্ত পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া একটা ভল্ল 

নিক্ষেপ করিলেন; সেই ভল্লটা যাইয়া ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর, মহাবল ও শক্রগণমধো 

বিচরণকারী অজ্ঞুনের ললাটমধ্যস্থান বিদ্ধ করিল ॥২॥ 

(১). “নউৎজ কেতুম্-বা বৰ রা ম,.-য়ং বিগৃহ_প্র। (২)-*উদারবীর্ধ্যম্ *" পুণায়ত 
নোদিতেন-_ডা। 



ষ্টিতযোহত্যায়ঃ। ৪৩৫ 
স তেন বাগেন লমপিতেন জাম্ুুনদাগ্রেণ হুসংহিতেন। 
ররাজ রাজন! মহনীয়কণ্মা যখৈকপর্ববা রুচিরৈকশূঙ্গঃ ॥৩| 
অথান্ত বাণেন বিদারিতশ্ত প্রাদুবভূবাসগজত্মুষঃম্। 
তত্তন্চ জান্ুনদপুষ্পচিত্রা মালেব চিত্রাতিবিরাজতে স্মর ॥৪॥ 
স তেন বাণেন হতস্তরন্বী ছুধ্যোধনেনোদ্ধতমন্যুবেগঃ | 
শরানুপাদায় বিষাগ্রিকল্পান্ বিব্যাধ রাজানমদীনপত্বঃ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। হে রাজন! মহনীয়ং প্রশংসনীয়ং কণ্ধ যত সঃ, সঃ অঞ্জন: জান্ুনদাগ্রেপ 

বগখখচিতমুখেন, সুসংহিতেন সম্যক্স্ধানপূর্ববকক্ষিপ্তেন, সমপিতেন লপাটে প্রোথিতেন, তেন 
ভল্লাখ্যেন বাণেন, রুচিরমেকং শৃক্গং যন্ত সঃ, একং পর্ব 'উদধগ্রন্থর্্ স তাদৃপঃ পর্ববতো যথা 
তথা ররাজ। অত্র একপর্বেত্যনেনাজ্ছুনম্ত শিরঃ, একশঙ্গ ইতানেন চ পলাটলগ্নো ভল্প 

আক্ষিপ্যতে ॥৩॥ 

অথেতি। অথ বাণেন বিদারিতন্ত অস্ত অঞ্জুনম্ত, উষ্ণম্ অস্ক্ রক্তম্ অজশ্ং প্রাহূর্বভূষ 
স্থম্নাব। তন্য অক্দুনম্ত, তৎ অহ্কৃলোত:, জান্তুনদপুন্পৈ: স্বর্ণময়কুন্থমৈশ্চিত্রা আশ্চরধ্যা, চিত্রা 
প্রবালসংস্থষ্টতয়1! আশ্চধ্য। চ, মাল। ইব অতিবিরাজতে স্ব ৪৪ 

সইতি। ছূর্য্োধনেন কন্ঠ তেন ঝাণেন করণেন, হতন্তাড়ি তঃ, তরম্থী বলবান্, 
অদীনসত্বঃ অনল্লাধ্যবসায়ঃ, সঃ অজ্ছুনঃ, উদ্ধত উদ্রিক্তে। মঙ্গাবেগঃ ক্রোধবেগো যন্ত স তাদুশঃ 

সন্, বিষাষ্মিকল্লান্ শরাহুপাদায়, রাজানং দুর্ষেযোধনং বিব্যাধ ॥৫। 

রাজা! প্রশংসনীয়চরিত্র অর্জুন_-্বর্ণথচিত, বিশেষ সন্ধানপূর্বক নিক্ষিপ্ত 
ও ললাটপ্রবিষ্ট সেই বাণদ্বারা একশুক্ষযুক্ত একটা সুন্দর পর্ববতের ম্তার শোভা 
পাইতে লাগিলেন ॥৩। 

ক্রমে বাণবিদারিত অজ্জনের ললাটদেশ হইতে অনবরত উষ্ণ রক্ত নির্গত 

হইতে লাগিল এবং তাহা স্বর্ণপুপ্পশোভিত বিচিত্র মালার ম্যায় ঠাহার গান্রে 
অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিল ॥81 

অঙ্গাধারণ অধ্যবসায়ী ও ব্লবান্ অজ্জুন ছুধ্যোধনের সেই বাণের আঘাতে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৃণ হইতে বিষ ও অগ্নির তুল্য বাণসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহা- 
দ্বার ছুধ্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥৫॥ 

(৩)-""রজনীয়কণ্দা-_তা। (৪) অথাস্ত ভল্লেন_প্র,”"'স তশ্ত জাদুনদপুঙ্ঘচিজো 
তিত্ব। ললাটং স্থবিরাজতে ন্ম--বা ব রা ম,.লা তশ্ত জাুনদপুপ উ্। মালেব চিআ্রাতি- 

বিরাজতে স্ম_ভ|। (৫) ল তেন বাণবাভিহতস্তরত্বী_ব। বম। 



হুর্ধ্যোধনশ্চাপি তনুগ্রতেজাঃ পাথশ্চ ভুর্ষ্যোধনমুগ্রবীর্ধ্যঃ | 
অন্যোম্তঘাজৌ পুরত্ষপ্রবীরৌ সমং সমাজদ্বতুরাজমীতৌ৷ ॥৬॥ 
ততঃ প্রভিঙ্নেন মহাগজেন মহীধরাভেণ পুনবিকর্ণঃ। 
রখৈশ্চতুতিরগজপাদরক্ষিঃ কৃত্তীন্ৃতং জিষ্ুমথাভ্যধাবশ ॥৭॥ 
তমাপতত্তং ত্বরিতং গজেন্্রং ধনগ্জয়ঃ কুস্তবিভাগমধ্যে | 
আকর্ণপুর্ণেন দৃঢ়ায়সেন বাণেন বিব্যাধ মহাজবেন ৪৮॥ 
পার্থেন স্থষ্টঃ স তু গার্থ পত্র আপুঙ্খদেশাত প্রবিবেশ নাগম্। 

বিদার্ধ্য শৈলপ্রবরপ্রকাশং যথাহশনিঃ পর্ববতমিন্দ্রষ্টঃ ॥৯| 
৪৪ এক ওত এ ৩৪০৪৪ কক জকি কবন ০৩৬৩৩ রাক লক ও ওজর ডিএ চলত গতাজলজঞজগজতরাওক ৮জললজত পন তততলশতজ লততশশত ললিত শপ তঞকপজলজকশসনজপসজক এজিউিসিকজশিতিকনতিজততকওতজজজগড জজ ত৮ত০তততজিজতত ৩৬৩ তত ততজজিত ৭১০, ০০৮০০০০০১ 

দুধ্যোধন ইতি। উগ্রতেজ। দুর্যোধনশ্চ তং পার্থম্, উগ্রবীধ্যঃ পার্থশ্চাপি ছুর্ধ্যোধনম্, 
অনেন রূপেণ অজমীঢ়ন্তাপত্যে পুমাংসামিত্যা্মীঢ়ো৷ অজমীঢ়বংশোদ্তবো, পুরুষপ্রবীরো 
অঙ্ছুনদুর্ধ্যোধনৌ, আজো যুদ্ধে, পমং তুল্যমেব, অন্যোন্ং সমাজদ্তুঃ | অজমীঢ়ন্ত অর্জুন- 
দুর্যোধনযোঃ পূর্ববর্তী অ্রয়োদশঃ পুরুষঃ ॥&। 

তত ইতি। অথেতি যুদ্ধান্তরারস্তে । ততঃ, বিকর্পণোে নাম ছুর্যোধনান্থজ:, প্রভিন্নেন 

ফদআবিণা, মহীধরাভেণ পর্বতপ্রমাণেন, মহাগজেন তদদারোহণেনেত্যর্থঃ গজপাদরক্ষৈ: 
তম্গজপৃষ্ঠরক্ষকৈ: চতুভিঃ রখৈঃ লহ, পুনরপি, কুস্তী স্ুতং জিষুম্ অঞ্জুনম্, অভ্যধাবৎ 8৭1 

তমিতি। ধনঞ্রয়ঃ, আকর্ণপূর্ণেন আকণপূর্ণারুষ্ধনুযা নিক্ষিপ্তেনেত্যর্থ:, দৃঢ়শ্চাসৌ আয়দো 

লৌহুময়শ্চেতি তেন, মহাঞ্জবেন মহাবেগশালিনা চ বাণেন, কুম্তবিভাগমধ্যে কুম্তদেশমধো 

স্বরিত্, আপশুগমাগচ্ছস্তং তং গজেন্দ্রং বিব্যাধ ॥%॥ 
পল কা পি 

তখন উগ্রতেজ। তুর্য্যোধন অজ্জনকে এবং  উত্রবীধ্ধ্য অর্জনও ছৃর্য্যোধনকে 

এইভাবে আজমীঢবংশজাত ও পুরুষপ্রবীর ছৃষ্যোধন ও অজ্ঞুন সমরাঙ্গনে সমান- 

ভাবে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৬॥ 

এই সময়ে বিকর্ণ পর্ধতগ্রমাণ ও মদআাবী একটা মহাহস্তীর উপরে 

আরোহণ করিয়া, সেই হস্তীর পৃষ্ঠরক্ষক চারিখানা রথের সহিত আসিয়। পুনরায় 
কুস্তীনন্দন অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৭॥ 
তখন অর্জুন ধ্ুখানাকে কর্ণপর্্যস্ত পুর্ণ আকর্ষণ করিয়া সুদৃঢ়, লৌহময় ও 

মহাবেগশালী একটা বাণ নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাণ যাইয়া দ্রুত আগমন 

কারী সেই মহাহস্তীর কুম্তদেশ বিদ্ধ করিল ॥৮॥ 

(৬)-"ঘর্যোধনমেফবীরঃ-বা ব রা ম ভা। (৭)*,জিষ্ুমখোহভ্যধাবৎ_-তা। ৮) 
»*সহুস! নগেন্্ম্_ভা। (৯) . পার্থোপছস্টঃ_ প্র, **'প্রবিবেশ  কায়ম্__ভা১***শৈলপ্রবরং 

প্রকাশম্-_রা ম। মত ূ | ০.০ 

শা "পাপ পাপা পপ গজ ৯ পা আপ ০ সপ ৯ পাশার ২২ কাশী শির পপ প্র পাীাসপজা পাপাশা ০৮০ ক লা তা ০০ শসা পি চিনির, 

শপ 



পর্ব ষ্টিতযোহত্যায়ঃ। ১ পু 
শরপ্রভিন্নঃ ন তু নাগরাজঃ প্রবেপিতাঙ্গো ব্যথিতান্তরাত্ম! ৷ 
সীদমাশে নিপপাত মঙ্াং বজ্রাহতং শুঙ্গমিবাচলম্ত ॥১০॥ 

নিপাতিতে দস্তিবরে পৃথিব্যাং ভ্রাসাদ্ধিকর্ণঃ সহসাবতীর্য্য। 
তুর্ণং পদান্যষ্টশতানি গস্া! বিবিংশতেঃ স্যন্দনমারূরোহ ॥১৯॥ 
নিহত্য নাগম্ত শরেণ তেন বজোপমেনাক্জ্বরান্বুদাভম্। 
তথাবিথেনৈব শরেণ পারে৷ ছু্যোধনং বক্ষনি নিষিভেদ ॥১২॥ 

পার্থেনেতি । ইন্দ্রহষ্টো দেবরাজনিক্ষিপ্তঃ, অশনিজ্রো যখা বিদাধ্য পর্ববতং প্রবিশতি ) 
তথ পার্থেনার্ছুনেন, স্থষ্টো নিক্ষিপ্তঃ, স গাদ্ধপত্রো। বাণস্ভ, কুস্তং বিদাধ্য, শৈলপ্রবরপ্রকাশং 
পর্বতশরেষ্ঠটপ্রমাণম্, নাগং তং হস্তিনম্, আপুঙ্খদেশাৎ পুজ্থদেশপধ্যস্তং গ্রবিবেশ ॥৯॥ 

শরেতি । শরপ্রভিন্নঃ স নাগরাজে। হস্ডিশ্রেষটন্ত, প্রবেপিতাঙ্গ: কম্পিতগাজ:, ব্যখিতাস্ত্- 

রাত্মা, সংসীদমানঃ অতীবাবসীদংশ্চ সন্, বজাহতম্ অচলন্ত পর্বতন্ত শৃঙ্গমিব, মহ্থাং ভূতপে 

নিপপাত ॥১০। 

নিপাতিত ইতি । দস্তিবরে তন্মিন্ হস্তিশ্রেক্টে, অজ্জুনেন পৃথিব্যাং নিপাতিতে সতি, 

তদ্দারোহী বিকর্ণঃ, ত্রাসাগুয়াৎ, সহস। তৎ্পৃষ্ঠাদবতাধ্য, তর্ণম, অষ্টশতানি পদানি গন্বা, 
বিবিংশতেঃ শ্যন্দনং রথমারুরোহ ॥১১। 

নিহত্যেতি। পার্থঃ বজোপমেন তেন শরেণ, অদ্রিবরাদুদাভং প্রমাণে পর্ববততুল্যং বর্ণে 

চ মেঘসমানম্, নাগং তং হস্থিনং নিহত্য তু, তথাবিধেশৈব অপরেণ শরেণ, বক্ষসি ছৃর্যোধনং 

নিবিভেদ বিদারয়ামাস ॥১২। 

এবং ইন্্রনিক্ষিপ্ত বং বজ যেমন বিদারণ করিয়া পর্বতের ভিতরে প্রবেশ ব করে, 

সেইরূপ অজ্জননিক্ষিপ্ত সেই বাণটা সেই পর্ববশুপ্রমাণ হস্তাটার কুস্ত বিদারণ 

করিয়। তাহার শরীরের ভিতরে পুঙ্খদেশপধ্যন্থ প্রবেশ করিল ॥৯॥ 
তখন বাঁণবিদীর্ণ সেই হস্তী কম্পিভগাত্র, ব্যথিতচিন্ত ও অত্যন্ত অবসন্ন 

হইয়া, বজ্বাহত পর্ধবতশুঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥১০। 
সেই হস্তিশ্রেষ্ঠ ভূতলে পতিত হইলে, ভয়বশশঃ বিকর্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার 

পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, দ্রুত অষ্টশত পদ গমন করিয়া বিবিশতির রথে 

আরোহণ করিলেন ॥১১॥ 

এদিকে অজ্জুন বজ্ঞতুল্য সেই বাণদারা পর্বতপ্রমাণ ও মেঘবর্ণ সেই হস্তীকে 

বধ করিয়া, সেইরূপই আর একটা বাণদ্বারা ছুধ্যোধনের বক্ষ বিদারণ 

করিলেন ৪১২৪ 

(১5 শরশ্রতত্তত_প্র বাব রা! য,..-িদ্ধগাতো, নিপপাত মন্থাম্লভা। (১২) 
বঙ্ছেপমেনাপ্রতিমপ্রভাবঃ্-ভা। * 

বিরাট-৬৮ (১২) 

০ 



৫৩৮ মহাভারতে বিরাট 

হতে গজে রাজনি চৈব ভয়ে তথ! বিকর্ণে চ সপাদরক্ষে। 
গাণ্ডীবমুক্তৈবিশিখৈঃ প্রণুন্নান্তে যোধমুখ্যাঃ সহলাপজগ.,: ৪১৩! 
দৃষ্টৈব পার্থেন হতং তু নাগং যোথাংশ্চ সর্ববান্ দ্রবতো৷ নিশষ্য। 
রথং সমাবর্ত্য কুরুপ্রবীরো! রণাৎ প্রছুন্রাৰ যতো ন পার্থঃ ॥১৪॥ 
তং ভীতরূপং স্বরিতং দ্রেবন্ত দুর্ষ্যোধনং শক্রুপহো নিষঙ্গী | 

প্রাক্ষে ডয়দৃষোদ্ধ,হ মনাঃ কিরীটা বাণেন বিদ্ধং রুধিরং বমস্তমূ ॥১৫। 

ভারতকৌমুদী 
হত ইতি। সিন্স হুরজুলিজ নত নি নার 

সপাদরক্ষে বিকর্ণে চ, ভগ্নে পদ্লাজিতে সতি, গাণ্তীবদুক্তৈ:, বিশিখৈর্বাপৈঃ, প্রণুক্নাস্তাড়িতাঃ 
তে তয়োরমুচরীভূতা যোধমুখ্যাঃ সহসা অপজগ্া, ॥১৩। 

দৃষ্টেতি। কুরুণ্রবীরে ছুর্ধযোধনস্ত, পার্থেন নাগং হন্তিনং হতং ৪ সর্বান্ যোধাংস্চ, 

জ্রবতঃ পলায়মানান্, নিশম্য শট খব চ, আল্মনে। রধম্, সমাবর্তয পরাবর্ত/, যতো ত্র পার্ধো 
ন বর্ততে, তত্র রণাৎ প্রছুত্রাব দ্রুতং জগাম ॥১৪॥ 

তমিতি। শব্রন্ সহত ইতি শক্রলহঃ, যোদ্ধ-য়নাঃ, নিষঙ্গী অক্ষয়তুণীরযুক্তঃ, কিরীটা 
অঞ্ছুনঃ বাণেন বিদ্ধমত অতএব রুধিরং বমন্তম্, ভীতরূপম্, ত্বরিতং ভ্রবস্তং পলায়মানঞ্চ, তং 

দুর্ধ্যোধনম্, প্রাক্ষেড়যৎ সিংহনাদপূর্ধকম্ অতর্জয়ৎ। “ক্ষেড়] তু সিংহনাদঃ হ্যা” ইত্যমরঃ ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
তীম্ম ইতি। ধূতরাষ্ট্পুত্রো দুর্ধ্যোধনঃ, উৎস্থজ্য উন্মুচা, কেতুং পতাকাম্ ॥১--২% এক- 

শৃঙ্গ: পর্ববতো! যথু..একেন পর্বত দীর্ঘবংশেন, একঃ পর্ধা যম্মিন্নিতি সমাসঃ, মতুবলোপ আধঃ 

॥৩। অক রক্তম্॥৪--৮। মহায়সেন মহাফলকেন ॥৯-_-১২॥ অপজগ. পলায়নং কত 
বস্তঃ ॥১৩--১৪॥ অভিষঙ্গাৎ পরাভবাঞ্। ব্রবস্তমূ আলক্ষ্য প্রান্ফোটয় আন্ফোটং বাহুশবং 

_হস্তী নিহত এবং হুধ্যোধন ও বিকর্ণ রক্ষকবর্গের সাহত পরাজিত হইলে, 

অঞ্জুনের গাশ্ীবনিক্ষিপ্ত বাঁণপমূহদ্ধারা তাঁড়িত হইয়া অপর' যোসত্রেষ্ঠগণ 
সত্বরই পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪১৩॥ 

অজ্জন হাতীটাকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া এবং সকল যোদ্ধাই পলায়ন 

করিতেছে শুনিয়া কৌরবশ্রেষ্ঠ ছৃষ্যোধন নিজের রথখানাকে ফিরাইয়া_যেখানে 

অর্জুন ছিলেন না, সেই দিকে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥১৪ 
ছুর্য্যোধন বাণবিদ্ধ হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভয়ে দ্রুত পলায়ন 

(১৩) ততো গঞ্জে রাজনি চৈব ভিন্নে_ব। ব রাম ভ|...সহপ! প্রজগ_ভা । (১৪)* 

রখং সমাবৃত্য--প্র বাব রা ম।. (১৫) "শক্রহোহভিবঙ্ীং। প্রাক্ষেপ্ প্র)" 

শক্রদহোহভিবঙ্গাৎ। প্রাক্ষোটয়ৎ--বা বর ম। 



পর্ববণি যষ্িতমোহধ্যায়ঃ। ৫৩৯ 

| অজ্ুন উবাচ। 
বিহবায় কীত্তিং বিপুলং যশশ্চ যুদ্ধাণড পরাবৃত্য পলায়সে কিম্। 
ন তেহচ্য তৃর্য্যাণি সমাহতানি যথাবছুদ্যান্তি গতস্ যুদ্ধে ॥১৬॥ 
যুধিষ্ঠিরন্তাস্মি নিদেশকারী পার্থস্তৃতীয়ে! যুধি চাক্ছিতোহস্মি । 
তদেবমাবৃত্য মুখং প্রয়চ্ছ নবেন্্ররৃত্ং স্তর ধার্তরাষ্ট্ী ! ॥১৭॥ 
মোঘং তবেদং ভুবি নামধেয়ং ছুধ্যোধনেতীহ কৃতং পুরস্তাু। 

ন চে ছরঘোধনতা তবাসতি পলায়মান্ত রণং বিহায় ৪১৮ 
ভারতকৌমুদী 

বিহায়েতি। হে ছর্যোধন ! ত্বম্* কীত্তিং শৌরধযাদিনিবন্ধনাং হুখ্যা। তম, বিপুলং যশশ্চ 
দানাদিনিবন্ধনাং সুখ্যাতিঞ্চ বিহায়, “শৌধ্যাদিপ্রভবা কাত্তির্দানাদিপ্রভং যশ+” ইতি প্রাঃ, 

পরাবৃত্য যুদ্ধাৎ কিং পলায়সে । যুদ্ধে গতন্গ আগতস্ত তে, 'অগ্য তুধ্যাণি বিজয়বাক্খ!নি, ন 
সমাহতানি ন বাদিতানি; অপি তু যথাবদেব, উদ্যান্সি ইদানীং পলায়মানং স্বামহযাস্তি । 
এতৎ কিমিতি ভাবঃ। সোল্লঠনোক্কিরিয়ম্ ॥১৬। 

ষুধীতি। হেধার্তরাষ্্ী! অহং যুধিষ্িরস্ত নিদেশকারা মাজ্ঞাবহঃ, তৃতীয়: পার্থঃ পথায়াঃ 

পুত্োহশ্রি ; যুধি চ আস্থিতঃ অবস্থিত এবাম্মি। তত্ুম্থাৎ্, এবমনেনৈৰ প্রকারেণ, আবৃত্য 
মৎসম্সুখীভুয়, মুখং সম্মুথযুদ্ধমূ প্রয়চ্ছ দেহি । নরেন্দবুনুং যুদ্ধাদপলায়নরূপং রাজচরিত্রং স্মর ৪১৭৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
কৃতবান্ ॥১৫॥ তৃর্ধযাণি জল্লবাগ্তানি। তথখৈবেত্যাদি উন্তরাহ্বয়ি ৪১৬ তৃতীয়ঃ পার্থঃ, 

পৃথাস্থতোহচ্ছুনোহন্মি । বৃত্তং দ্যুতাদিষধশ্মম্ ॥১৭--১৯। ০৯. 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ধণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে যষ্টিতমোহপ্যায়ঃ ॥৬*। 

প হ এই -ও৮ জ ও এপ বর বক. ৯০ ক ঝি জরা রাদ 

পপ পাল রি পর ৮-৯৭ পপ ৯.৯ সা পান 

করিতে লাগিলে, অক্ষয়তৃণীরধারী ও যুদ্ধার্থা শত্রসহ অর্জন সিংহনাদ করিয়া 

কাহাকে ভত্সনা করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 
অর্জুন বলিলেন-_ছৃধ্যোধন ! তুমি প্রচুর কীন্তি' ও বিপুল যশ পরিত্যাগ 

করিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া পলায়ন করিতেছে কেন? তুমি আঙ্জ যুছে 
আসিয়াছ, তথাপি তোমার বিজয়বা্চ বাজিল না! বরং সেগুলি তোমার 

পিছনে পিছনেই যাইতেছে ( এটাই বা কি !) ॥১৬॥ 

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! আমি যুধিষ্টিরের আজ্ঞাবহ তৃতীয় পাগুব অঞ্জঞুন ; আর 
যুদ্ধেও অবস্থান করিতেছি; অতএব তুমি এইভাবেই কিরিয়! সন্দুখঘুদ্ধ দান 

কর এবং রাজার কর্তব্য স্মরণ কর ॥১৭॥ 

(১৬).*"সমাহতানি তখৈব রাজ্যাদবরোপিতস্ত-_ব। বর ম। (১)-"যুধি সংস্থিতোহশ্ষি 

বা ব রা ম, যুধি চস্থিরোহহম্--ভা,***রথং প্ররচ্ছ_প্র। (১৮)-“ছুর্য্যোধনেতি প্রথিতং 

পুরস্তাৎ-ভ1। পু 



৫৪০ _ মহাভারতে বিরাট- 

ন তে পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতো বা! পশ্ঠাষি ছুর্ষ্যোধন ! রক্ষিতারমূ। 
অপেহি যুদ্ধাত পুরুষপ্রবীর ! প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাগুবতোহগ্য রক্ষ /১৯/ 
ইতি শ্রীযহাভারতে শতলাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহ্ে ছুর্য্যোধনভঙ্গে! নাম বন্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

8১ 

একষষ্টিতমোইধ্যায়ঃ | 
বত / 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
আহুয়মানস্ত স তেন সংখ্যে মহামনস্বী ধৃতরা পুত্রঃ | 
নিবতিতস্তম্ত গিরাঙ্কুশেন মহাগজে মত ইবান্ছুশেন ॥১॥ 

এ ৩ এ হক ও) রত ওল ও রড এ 2 ঠক ক পদ জর রদ তত চরহ 07 ওঠ ৪ ও5 6৫5 চপ তত ও ৪১৮ ও ৮ জজ এ এজ আক টি তত এ ক ও পচ ক ও পক হত এ ও ও কচ ৬ ও ও চর ও ক তা তা পর রই এ ও সা এ ৬ পট জে ১ পিজি 4০ ৬ ক পপ কও কত সন্ত ৮ ০৯৮০৮ জল জজ সপ ৩ আজ জজ জগ জু এ ও কও আজও ৬৪৮৬ উর ওত ও জা ডি ওত ও রাহ বাড ক এচ ওক পরত জজ 

ভারতকোমুদা 

মোঘমিতি। হে ধার্তরাষ্ট্র! পুরস্তাৎ পূর্ধম, কৃতং পিত্রাদ্দিভিঃ প্রবত্তিতম্) দুর্য্যোধন 

ইতি ইত্যাঙ্পৃবরবাম, তব ইদং নামধেয়ম, ইহ ইদানীম্, ভুবি, মোঘং ব্যর্থম। যেন হি রণং 
বিহীয় পলায়মানন্ত তব, ইহ ইদানীম্, দুর্যোধনতা ন চ নৈব অস্তি। তথা চ অজধ্যতয়া 
ছুঃখেন যোধ্যত ইতি দুর্য্যোধনঃ। এব পলায়মানত্বাৎ সুখযোধ্যতয়] দুর্্যোধনস্বং নান্ত্যেবেতি 
ভাবঃ ॥১৮। 

নেতি। হে দুর্য্যোধন ! পুরস্তাৎ অগ্রতঃ, অথ পৃষ্ঠতে। বা, তে তব রক্ষিতারং ন পশ্ঠামি, 

সর্ধবেষামেব পল্যনিতত্বা্দিতি ভাবঃ। অতএব হে পুরুষপ্রবীর! ইতি সোন্ুঃনসম্বোধনম্। 
ুদ্ধাৎ অপেছি পনায়ন্ব, অদ্য পাগডবতো মত্ত, প্রিম্নান্ প্রাণান্ রক্ষ। মৎ্সন্মুখস্থিতোৌ তু 
মুত্যুরেবাবগ্ঠভাবীত্যাশয়ঃ ॥১৯॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্হরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্াচাধ্য- 

বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুদ্রীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি 
গোহরণে বষ্টিতমোহধ্যায়ঃ 1০ 

সক আ পাপ ৯ পপ” সর পপ - পাপা তাও 

পূরধে তোমার যে দুর্য্োধন'__এই নাম করা হইয়াছিল, তাহা এখন জগতে 
নিরর্থকই হইল । কারণ, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ 
বলিয়া তোমার সে ছুষ্যোধনতা৷ এখন আর নাই ॥১৮৪ | 

দূর্যোধন! তোমার সম্মুখে বা পশ্চাতে ( তোমার ) রক্ষক দেখিতেছি না) 
অতএব হে পুরুষপ্রবীর ! তুমি যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন কর এবং পাগুবের হস্ত 
হইতে আজ প্রিয়তম প্রাণ রক্ষা কর” ॥১৯॥ রর 
(১৯) পৃষ্ঠতোহপি_ প্র ভা১-পনৈহি ঝুদ্ধেন কুরুপ্রবীর !-প্র। * চতুষে্- 

তমোহতযায়$ প্র, 4” পঞ্চিতমোধধ্যায়৮__বা বরা ম। (১).মহাত্মনা বৈ তাহ 
বা বরা! ম,..*পার্থেন রাজা ধৃতরাষট্রপুত্রঃ -ভা। 

০০০ শপ পাপা পা 



পর্ব একয্িতষোহধ্যায়ঃ | ৫৪১ 
_ সোহস্ৃয্যষাণে! বচসাতিস্যষ্টো৷ মহারখেনা তি রথস্তরন্থী | 

পর্য্যাববর্তাথ রথেন বীরো৷ ভোগী যথা পাদতলাভিস্ষ্টঃ ॥২% 
তং প্রেক্ষ্য কর্ণঃ পরিবর্তমানং নিরৃত্য সংস্তত্য চ বিদ্বগাত্রম্। 
দুর্য্যোধনস্ে।ভতরতো ইত্যগচ্ছ্ড পার্থং নুবীরে যুধি হেষমালী 1৩1 
ভীল্মঃ পুনঃ শান্তনবে। নিবৃত্য হিরণ্যকক্ষাংস্তরয়ংস্তরঙ্গান্। 
র্য্যোধনং পশ্চিমতোহত্যরক্ষ পাধান্মহাবাহুরবিজ্যবন্া ৪8 

নীরা 

আহ্য়েতি। তেনার্ছনেন সংখ্যে যুদ্ধে, অ হুয়মানঃ, মহামনঃ ক্ষতিয় স্বাভিমানসন্তাৎ 
প্রশস্তচিত্রমন্তান্তীতি মহামনম্বী, স ধৃতরাইটপুতো ছুখ্যোধনপ্ত, মতো মহাগজ; অঙ্কুশেনেব, 

অস্কুশেন তদ্বদেব তীক্ষুয়েতার্থঃ, তস্য অঙ্জনন্ত, গিরা প্রাপ্তত্বয়া বাচা, নিবত্তিতঃ প্রত্যাবত্তিতো- 

ইভূঞ্চ। মহামনম্বীত্যজজ অতিশয়াথে বিন্। এতএব “ন কম্মধারয়ান্ম তবর্ণীয়ে। বনী হিশ্যেদর্থ- 

প্রতিপত্তিকরঃ” ইত্যনেন ন তশ্মষেধঃ, বছব্রীহিণা অতিশয়াখস্ত প্রতিপাদয়িতৃুমশকান্বাৎ 

তেনৈব চ দবন্ুত্রীহিশ্চেধপ্রতিপিতিকর১ল ইত্যভিধানাৎ।  এতচ্চাস্মাভিনৈধধচিত্টীকাক়্াং 

মালতীমাধবটীকায়াঞ্চ প্রপঞ্চেনাভিহিতম্ ॥১। 

স ইতি। অথ তরম্থী বলবান্, অতিরথো বারশ্, স ছুধ্যোধনঃ, মহ।!রথেনাজ্ছুনেন, বচসা 

প্রাণ্তক্তেন বাক্যেন, অভিম্্ আক্রান্ত, তচ্চ অমৃষ্যমাণঃ অসহমানঃ পন, পাদতলেন অভিন্থষ্ট 

আক্রান্তঃ, ভোগী সর্পে। যথা, তথা, রথেন, পধ্য।ববর্থ নিববৃতে ৪২৪ 

তমিতি। নৃবীরো। হেমমালী চ কর্ণ, তং ছুধ্যোধনং পরিবর্তমানং প্রেক্ষা, স্বয়প নিবৃতা, 

বিদ্বগান্রম্ অজ্জুনশরক্ষতং শ্বদেহঞ্চ, সংশ্তভ্য কথঞ্চিৎ স্থিরীরুত্য, ছুর্যোধনন্ উতরতো! বামত:, 

যুধি, পার্থমভ)গচ্ছৎ ॥৩। 

__ বৈশম্পায়ন বলিলেন__অর্জন যুদ্ধে আহবান করিলে, মত্ত মহাহস্তী যেমন 

অস্কুশদ্বার৷ নিবন্তিত হয়, সেইরূপ অত্যন্ত অভিমানী ছুর্ঘযোধন অর্জনের সেই 

তীক্ষবাক্যে নিবন্তিত হইলেন ॥১॥ 
তৎপরে অতিরথ, বলবান্ ও বীর দুর্য্যোধন, চরণদ্বারা আক্রাম্ত সর্পের 

্তায় অর্জনের সেই বাক্যে আক্রাস্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া রথারোহপপূর্ব্বকই 

ফিরিলেন ॥২। 

তখন স্বর্ণমালাধারী মনুষ্যবীর কর্ণ ছুর্যোধনকে ফিরিতে দেখিয়া, নিজেও 

ফিরিয়া, কোন প্রকারে নিজের ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে স্থির করিয়া, ছুর্যোধন্র 

বামদিকে থাকিয়া অজ্ঞুনের প্রতি ধাবিত হইলেন 1৩ 

8). ৰচনাভিস্্ঃ__ভা,.. পথ্যাপতৎ, পার্থরথং প্রবীরঃ₹-প্র।  (৩)-* নিবৃদ্ধশস্ত 

হপবিদ্ঞগাজম্_প্র,- নিবর্ত্য-_বা ব রা ম,**অধাগচ্ছৎ-ভা। (৪) ভীম্স্ততঃ--প্র বাবরা 

ম.-*তুরগান্ পিশঙ্গান্_প্র,--হিরণকক্স্থরয়[ভিষঙ্গী__বাব রাম, 



৫৪২ মহাভারতে বিরাট- 

ভ্রোণঃ কুপশ্চৈব বিবিংশতিশ্চ ছুঃশাসনশ্চৈব নিবৃত্য শীত্রম্ 
সর্বেব পুরস্তাছিততেযুচাপা ছুর্য্যোধনার্থং ত্বরয়াভ্যুপেয়ুই 1৫1 
স তান্যনীকানি নিবর্তমানান্যালোক্য পুণোঁ ঘনিভানি পার্থঃ। 
ংসো যথা যেঘমিবাপতস্তং ধনঞ্জয়ঃ প্রত্যপতত্তরম্থী ॥৬॥ 

তে সর্বৰতঃ সংপরিবার্ধ্য পার্ঘমন্ত্রাণি দিব্যানি সমাদদানাঃ | 

ববধুরভ্যেত্য শরৈঃ সমস্তান্মেঘা যথা ভূধরমন্জালৈঃ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
ভীম্ম ইতি। মহাবাহঃ শাস্তনবে। ভীম্মোহপি, পুননিবৃত্য, অধিজ্যম আরোপিতগুণকং 

ধনুর্যস্ত স তাদৃশঃ সন্, হিরণ্যকক্ষান্ র্ণভূষণান্, তুরঙ্গান্ বরথাস্থান, রয় পশ্চিমত:ঃ পৃষ্ঠতঃ 
পার্থাদ্ছুনাৎ ছুর্য্যোধনমভ্যরক্ষৎ 18$ 

ভ্রোণ ইতি। দ্রোণঃ রূপশ্চৈব বিবিংশতিশ্চ ছুঃশাসনশ্ৈব এতে সর্ধে, শীঘ্রৎ নিবৃত্য, 
বিততাঃ সংহিতা আকুষ্টাশ্চ ইযুচাপাঃ শরা ধনৃংষি চ যেস্তে তাদৃশাঃ সম্তঃ, দুর্য্যোধনার্থং 
দুধ্যোধনন্ত রক্ষার্থম্, পুর স্তাৎ তশ্য অগ্রতঃ, ত্বরয়৷ অভ্যুপেযুং অভ্যাজগ্ ॥৫। 

স ইতি। তরছ্বী বলবান্, পার্থ: পৃথাপুত্র:, স ধনঞ্যয়োহপি, পূর্ণো ঘনিভানি পুর্ণসাগর- 
জলপুরতুল্যানি, তানি তত্তত্সন্দ্ধীনি, অনীকানি সৈম্ানি, নিবর্তমানানি আলোক্য, হংসঃ 

সুর্য্ো যথা আ পতত্তমাগচ্ছস্তং মেঘং প্রতি পতি, তথা তানি প্রত্যপতৎ্। “রবিশ্বেতচ্ছদো 

হংসৌ” ইত্যমরঃ। ইবশব্ঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৬। 
ভারতভাবদীপ: 

আহ্য়েতি ।৯. পধ্যাববর্ত পরাবৃত্তবান্ ॥২। নুবীরো! ছৃর্যোধনঃ ॥৩। অভিষঙ্গী শত্র- 

_পরাজয়সমর্থ 18॥ স্বরিতাঃ অভ্যুপেমুঃ সন্ধিরার্যঃ 8৫) হংসঃ কুর্ধ্যঃ, প্রত্যতপৎ্ প্রতিতাপিত- 

মহাবাহ শাস্তনুনন্দন ভীগ্মও পুনরায় ফিরিয়া, ধন্ুতে গুণারোপণ করিয়া, 
স্ব্ণভূষণে ভূষিত আপন রথের অশ্বগুলিকে দ্রুত চালাইয়। দিয়া, দুর্যোধনের 
পিছনে থাকিয়া, অজ্ভ্বনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 8৪1 

এবং দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও ছুঃশাসন_ইহারা সকলেও সত্বর ফিরিয়া, 
দুর্ধ্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ধনু আকর্ষণ ও বাঁণসন্ধান করিয়া শীঘ্রই 

ছুর্যোধনের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥ 

এদিকে বলবান্ পৃথানন্দন অঞ্জুনও সমুদ্রপুরের স্থায় সেই কৌবরসৈম্থকে 

ফিরিতে দেখিয়া, নূর্ধ্য যেমন আগমনশীল মেঘের উপরে পতিত হন, সেইরূপ 

কৌরবসৈন্তের উপরে পতিত হইলেন ॥৬॥ 

(6)...বিবৃত্য.. বিততোরুচাপাঃ-..স্বরি তাত্যুপেমু-_বা ব রা ম। (৬)-: অঙ্বর্থ- 

মানাগ্তাপোক্য পুর্বোদধিভানি পার্থঃপ্র। (৭)*"ভূধরমন্ুর্গৈঃ__বা ব রা ম,ভুধ রম: 

বেগৈ*_-ত|। ও 
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ততোহস্ত্রমন্ত্েণ নিবার্য্য তেহাং গাণ্ডীবধন্ব। কুরুপুক্গবানাম্। 

সম্মোহনং শক্রসহোহন্যদস্ত্ং প্রাদুশ্চকারৈন্দ্রমবারণীয়ম্ /৮॥ 
ততে। দিশশ্চানুদিশো বিবৃত্য শবৈঃ হুধারৈসিশিতৈঃ স্পাত্রৈঃ | 
গাণ্ডীবঘোষেণ মনাংসি তেষাং মহাবলং প্রব্যতয়াঞ্চকার ॥৯| 
ততঃ পুনর্ভীমরবং প্রগৃহ দোর্ড্যাং মহাশঙথামুদারঘোষমূ। 

ব্যনাদয়ৎ স প্রদিশো দিশঃ খং ভূবঞ্চ পার্ে দ্বিষতাং নিহস্তা ॥১০॥ 
আমারা ৮ গর এ জ৪-এ ৪৭ ৬ জপ ৪৯ খা বার ৬. উৎ আপা ঘ ও খাস, হক 

ভারতকৌমুদী 

ত ইতি। দিব্যানি অস্তজাণি সমাদদানা গৃহ্স্তঃ, তে দ্রোণাদয়ঃ অভ্যেত্য, অর্ধতঃ, পার্থম্, 

সংপরিবাধ্য সংপরিকেষ্টা, মেঘা যথা অগুজালৈঃ জল্সমূহৈ: ভূধরং পর্কতম, বর্ধন্তি, তথা 

সমস্তাৎ, শবৈঃ পার্থমেব ববধু্ 2 ॥৭। 

তত ইতি। ততঃ শক্রসহো গাণ্ডীবধন্বা অজ্ঞনঃ, স্বকীয়েন অস্ত্রেণ, তেষাং কুরুপুঙ্গবানা- 

মস্ত নিবার্ধ্য, এন্দ্রম্. ইন্দরসম্বদ্ধি, অবারণীয়ং তৈঃ কৌরবৈরারয়িতুমশকাম, সম্মোহনং নাম 

অন্যদস্্রম্ প্রাদুশ্চকার কুরুষু প্রযুক্তবান্ ॥71 

তত ইতি। ততঃ মহাবলঃ অঞ্জুনঃ, নিশিতৈঃ অতএব স্থধারৈঃ স্্পহ্ৈ: শোভনকন্ত- 

পক্ষযুক্তৈশ্চ শরৈঃ, দিশঃ অন্দিশো বিদিশশ্চ, বিবৃত্য ব্যাপা, গাণ্ীবন্থা ঘোষেণ ধবনিনা, ত্যোং 

বিপক্ষাণাং মনাংসি প্রব্যথয়াঞ্চকার ॥৯॥ 

তত ইতি। ততঃ পুনদ্িষতাং নিহস্তা স পার্থ: দোর্ড্যাং বাহুভ্যাম্, ভীমরবং ভয্কর- 

শবম, উদারঘোষং মহানাদং দুরগামিশবমিত্য্থঃ মহাশজং প্রচহা ধা, দি, প্রদিশো বিদিশঃ, 

খম্ আকাশং তৃবঞ্চ, ব্যনাদয়ৎ শব্দিতবাম্ ॥১০। ৯০. ১ 

তখন দিব্যান্্ধারী কৌরবেরা যাইয়া সকল দিক্ হইতে অঞ্জনকে বেষ্টন 

করিয়া, মেঘসমূহ যেমন পর্বতের উপরে জলবধণ করে, সেইরূপ সকল দিক্ 

হইতে অজ্জুনের উপরে শর বর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥ 

তখন শক্রসহ অর্জন: আপন অস্ত্রে সেই কুরুশ্রেষ্ঠগণের অস্ত্র নিবারণ করিয়া, 

ইন্দ্রদত্ত অনিবাধ্য “সম্মোহন'-নামক অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥০% 

তাহীর পর মহাবল অর্জন নিশিত, নুধার ও কঙ্কপক্ষুক্ত বাঁণসমূহদ্ধারা 

দিক ও বিদিকৃ ব্যাপ্ত করিয়! গাণ্ভীবের শব্দে বিপক্ষদিগের মন ব্যধিত করিয়া। 

তুলিলেন ॥৯। 

তাহার পর আবার শক্রহস্তা অজ্জ্ন হস্তধুগলদ্বারা ভয়ঙ্কর ও বিশাল- 

স্প্পপাপপাশপা পাপী 

(৮) "বিদাধ্য তেষাম্__প্র,...অগ্রামন্থমম-ড১-প্াদশ্চকারৈজিয়পারণীয়ম_
_বা ব বাম 

(৯ ততো দিশং সংগ্রদ্দিণো বিবৃত্য--নিশিতৈঃ স্গুত্ধেতপ্র ভা। 
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তে শঙখনাদেন কুরুপ্রবীরাঃ সম্মোহিতাঃ পার্থসমীরিতেন । | 
উতস্থজ্য চাপানি দুরাসদানি সর্বে তদা শান্তিপরা বতৃবুং ৪১১॥ 
তথা বিসংজ্ঞেযু পরেধু পার্থ? স্ুত্ব৷ চ বাক্যানি তদোভরায়াঃ | 

নির্ধাহি মধ্যাদিতি মতস্যপুত্রমুবাচ যাব কুরবে। বিসংজ্ঞাঃ ॥১২। 

আচার্ধ্যশারদ্বতয়োস্ত গুরু কর্ণন্য গীতং রুচিরঞ্চ বন্ত্রমূ। 
দ্রেণেশ্ রাঁজ্ঞ্চ তথৈব নীলে বন্ত্রে সমাদশ্স্ব নরপ্রবীর ! ॥১৩॥ 

ভারতকৌমুদী 
ত ইতি। তদা চ তে সর্বেধে কুরুপ্রবীরাঃ, পার্থসমীরিতেন অরঞ্ছুনকৃতেন শঙ্খনাদেন, 

সম্মোহিতাঃ সম্তঃ, দুরাসদানি চাপানি ধনৃংষি, উৎ্হ্জ্য বিহায়, শাস্তিপরা যুদ্ধনিবৃত্তা 

বভৃবুঃ ॥১১। ্ 

তথেতি। পরেষু বিপক্ষেযু, তথ1 তেন প্রকারেণ সম্মোহনান্ত্প্রভাবেণ শঙ্খনাদেন ৮, 

বিসংজ্ঞেমু চৈতন্যহীনেষু সৎন্থ, পার্থন্তদা উত্তরায় বাক্যানি “বৃহন্গলে ! আনয়েখা বাসাংসি 

রুচিরাণি চ” ইত্যাদীনি স্বত্বা চ, মত্শ্যপুত্রমুত্তরম্ ইত্যুবাচ। হে উত্তর! কুরবো৷ যাবৎ 

বিংজা! বর্তন্তে, তাবৎ অস্ত রথন্ত মধ্যাৎ, নির্ধাহি কৌরবমধ্যে নিচ্ছি ॥১২। 
আচার্যেতি । হে নরপ্রবীর ! উত্তর! আচাধ্যশারদ্ধতয়োঃ ব্রোণরুপয়োঃ শুক শুক্ু- 

বর্ণবনত়ম, গীত রুচিরঞ্চ কর্ণন্ত বন্তম্ত ত্রৌণেরশ্বখায়: রাজ্জো। ছৃত্যোধনন্ত চ তখৈব নীলে 

বস্ত্ে বস্ত্যুগলম্, সমাদৎ্স্য গৃহাগ ॥১৩। 

শব্দকারী মুহ'শঙ্খ ধারণ করিয়া দিক্, বিদিক, আকাশ ও ভূতল নিনাঁদিত 

করিলেন ॥১০॥ 

তখন সেই কুরুপক্ষীয় বীরের! সকলে অর্জুনকৃত শঙ্খশব্দে সম্মোহিত হইয়৷ 

তর্ঘর্ধ ধনু সকল পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল ॥&১১ 

বিপক্ষের সকলে সন্মোহন অস্ত্রের প্রভাবে এবং মহাশঙ্খের শব্দে চৈতন্ত- 

বিহীন হইলে, অজ্জুন তখন উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে বলিলেন__ 

দত্তর ! কৌরবেরা যতক্ষণ চৈতন্যবিহীন থাকেন, তাহার মধ্যে তুমি এই রথ 

হইতে নির্গত হও ॥১২। 

নরপ্রবীর উত্তর! তুমি যাইয়! প্রোণাচা্য :ও কৃপাচার্য্যের রব বন্ত্রয্গল, 

ক্কর্ণের গীতবর্ণ ও সুন্দর বস্ত্রখান! এবং অশ্বশামা ও দুধ্যোধনের নীলবর্ণ বন্য 

স্বর লইয়া আইস ৪১৩ 

5 ০১)-হুসংহতাঃ পার্থপমীরিতেন-..চাপানি সমুচ্ছিতানি__ভা। (১২)]তথা বিসংজেযুচ 
তেষু পার্থ১_বা বরা ম। (১৩)""সুশুক্লে--বা বরা ম, শুরুম-নীলম্ম_নরেজপু _ভা। 
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ভীন্মস্ত সংজ্ঞান্ত তখৈব মন্যে জানাতি মেহস্ত্প্রতিধাতষেষঃ | 
এতম্য বাহান্ কুরু সব্যতস্তমেবং হি যাতব্যমমুড়সংজ্জে 1১৪॥ 
রশ্মীন্ সমু্স্জ্য ততো মহাত্মা রথাদবপ্ন,ত্য বিরাটপুকত্রঃ | 
বন্তাণ্যুপাদায় মহারথানাং তুর্ণং পুনস্তং রখমারুরোহ ॥১৫1 

ততোহম্বশাসচ্চতূরঃ সদশ্বান্ পুত্রে। বিরাটন্থ হিরণ্যকক্ষান্। 
তে তদ্ধ্যতীয়ুধ্ধজিনামনীকং শ্বেতা বহস্তোহর্জনমাজিমধ্যাশ ৪১৬ 

্ঁ 

ভীগ্ষন্কেতি। ভীম্মন্ত সংজ্ঞাং চৈতন্যস্ত তখৈব পূর্বববদেব বিদ্যমানামেবেতার্থঃ অস্তে । 

ঘেন হি এষ ভীম্মঃ, মে অস্তন্ত সম্মোহনন্ত প্রতিঘাতং নিবারপোপায়ং জানাতি। অতএব 

ত্বম১ এতন্ত ভীগ্মশ্ত, বাহান্ অস্বান্, সব্যতো বামতঃ কুরু, তথাত্বে চ দক্ষিণধিগঞ্ঘশিন এতশ্য 

দর্শনাসম্তবেন তে নিব্বিস্বতাসম্ভব ইতি তভাবঃ। অমুঢ়সংস্তে অলুগ্থচৈতন্তে অন্থন্বিক্পপি বীরে 

তয় এবং হি যাতব্যম্ ॥১৪ 

তত ইতি। ততে৷ মহাত্মা সাহসী বিরাটপুত্রঃ, রশ্রীন্ অশ্বরগ্টুঃ। সমুৎ্ক্জ্য, বিহায়, 

রথাদবপ্থত্য, মহারথানাং ত্রোণাদীনাং বস্ত্াণি তূর্ণমুপাদায়, পুনস্তং রথমারুরোহ ॥১৫॥ 

তত ইতি। ততো বিরাটন্ত পুত, এহিরণ্যকক্ষান্ স্ব্ণভূষণান্, চতুরঃ চতুঃসংখ্যকান্, 

সদশ্বান্ শ্বরথস্ত উত্তমান্ অশ্বান্, অন্বশাসৎ গচ্ছতেতি উপাদিশৎ। তর্দা চ অব্দুনঃ ব্হস্ত: 

তে শ্বেত অশ্বাঃ, আজিমধ্যাৎ যুদ্ধমধ্যস্থানা২, ধবজিনাং ধ্বজশালিনাং বীরাণাম্, তদরন্ীকং 

সৈন্তম্, ব্যতীস্কঃ অতিচক্রমূং ॥১৬। 

কিন্তু ভীম্মের চৈতন্য পূর্বের মতই রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, 

ইনি আমার অস্ত্রের প্রতিঘাত জানেন; স্ৃতরাং তুমি ইহার ঘোড়াগুলিকে 

বামদিকে রাখিয়া যাও। অলুপ্তচৈতন্য অন্য বীরের নিকট দিয়াও তুমি এই 

ভাবেই যাইও” ॥১৪॥ 
তাঁহার পর সাহসী উত্তর ঘোড়ার লাগাম ছাভিয়া দিয়া, রথ হইতে লাফাইয়া 

পড়িয়া, ত্রৌণপ্রভৃতির কাপড়গুলি সত্বর লইয়া, পুনরায় আসিয়া নিজের রথে 

উঠিলেন ॥১৫1 

তদ্ননস্তর বিরাটনন্দন উত্তর স্ব্ণভূষণে ভূষিত চারিটা উত্তন অস্বকেই যাইবার 

উপদেশ দিলেন ; তখন দেই অগ্বগুলি অঞ্জুনকে লইয়া! যুদ্ধণধ্য হইতে সেই 

বিপক্ষসৈ্ত অতিক্রম করিয়! বাহিরে আসিল ॥১৬। 

(১৪),সংজা। তু-_ভা,অমূডলংজৈঃ-প্র “বা ব রা ম
। (১৫)-"আকয় বাসাংসি 

মহারখানাম-প্র। (১৯).”ধ্বজিনীং কুরণাম্.'*আজিমধ্যে__ভা 
| 

বিযাট-৬৯ €১২) 



৫৪৬ মহাভারতে বিরাট- 

তথা তু যাস্তং পুরুষপ্রবীরং ভীদ্ঘঃ শরৈরভ্যহনত্রম্থী । 
স চাপি তীন্সন্য হয়ান্ নিহত্য বিব্যাধ পার্শে দশভিঃ পৃষত্কৈঃ ৪১৭৫ 
ততোইর্নো ভীগ্মমপান্ড যুদ্ধ বিদ্ধাইস্ত যস্তারমরিষটঘস্থা। 
তন্থো বিমুক্কো রথবৃন্দমধ্যান্েঘং বিদার্য্যেব সহত্ররশ্বিত 0১৮। 
লব্। তু সংজ্ঞাং চ কুরুপ্রবীরঃ পার্থং সমীক্ষ্যাথ হ্বরেন্ত্রকল্পম্। 
রণাছিমুক্তং স্থিতষেকবীরং স ধার্তরাষ্ট্রস্বরিতো বভাষে ॥১৯। 

আনা রাহাররারারররারতাতা ও হাব উর) ৬ ও ও ত ও ও 2৩. ৬ ৬ ভ ও ৫৬ ও ও ও 21757 চ 5৫১ ও রাজা তত জাাদাআাবিচহররাহাহারররাাাচারানচরাগরাজন্জাওরনগানানডপ্ ভা ৪ এ ও ৪ গ্যরত ভতাওভওওহা ৩৩৭ ওরাও ওত / এছ 5৬ ও জর বা ৬ ছাওীওওখা গাপ্ডাত আনযাারাহারনরাররিরারারারপরাররধাওরহাররারানর। ০ 

তথখেতি। তন্বী বলবান্ ভীন্ষ্ত শরৈঃ, তথা যাত্তং গচ্ছস্তম, পুরুতপ্রবী রমজ্ুনম্, 
অত্যহনৎ। বিকরণলোপাতাব আর্যঃ। সঃ অঞ্জুনশ্চাপি। ০০০০১ নিহত্য, তম 

পার্থ দশভিঃ পৃধৎকৈর্বাণৈঃ, বিব্যাধ তাড়য়ামাস ।১৭॥ 
তত ইতি । ততঃ, ন বিষ্তে রিষ্টং বিস্গো যশ্ত তৎ অরিষ্টং তাদশং ধনূর্ণন্ত সঃ অরিষটংস্া 

অর্জদুনঃ, যুদ্ধে ভীম্মম্, অপাশ্ দয়য়] বিহা'য়, অন্ত ভীক্ষস্ত, যস্তারং সাঁরথিং বিদ্ধ, মেঘং বিদার্ধ্য 

সহশ্ররশ্মিঃ সুর্য ইব, বথবৃন্দমধ্যাৎ বিমুক্তঃ সন্ তস্থো ॥১৮॥ 
লব্বেধতি । অথ কুকুপ্রবীরঃ স ধার্ডরাষ্ট্ ছূর্ধ্যোধনত্ত, সংজ্ঞীং চৈতন্যং ল্ধখা, রণাঘধিমুক্তং 

স্থিতম্, স্থরেন্দ্রকল্পমেকবীরং পার্থ, সমীক্ষ্য, ত্বরিতঃ সন্ বভাষে ॥১৯। 
দীপ; 

বান্ ॥৬--৮॥ বিবৃত্য ব্যাপ্য ॥৯--১*৪ শাস্তিপরাঃ উপ্রতচিত্তাঃ ॥১১--১৩৪ অমৃঢসংজৈ- 

ভীম্মাদিভিঃ সব্যতঃ রুতৈরুপলক্ষিতেন ভবতা যাতব্যং গম্ভব্যমূ ৪১৪--১৯। অয়মঞ্জুনো। 

পুরুষপ্রবীর অঞ্জন সেইভাবে যাইতে লাগিলে, বলবান্ ভীম্ম বাণছারা 
তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুনও ভীম্মের অশ্বগুলিকে বধ 

করিয়া দশটা বাণছ্বারা উহার পার্থ আঘাত করিলেন ॥১৭॥ 
তদনস্তর অক্ষুপ্নধস্বা। অর্জুন যুদ্ধে ভীম্মকে পরিত্যাগপুর্বক উহার সারথিকে বিদ্ধ 

করিয়া, মেঘমধ্য হইতে স্ৃধ্যের ম্যায় রথসমৃহমধ্য হইতে বিষমুক্ত হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিলেন ৪১৮৪ 

তাহার পর কৌরবপ্রবীর দূর্যোধন চৈতন্য লাভ রাযি দেবরাজের ্যায় 

 অদ্ধিতীয় বীর অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া সত্বর 
ভীম্মকে বলিলেন--4১৯॥ 

0১৭) তথাস্্যাত্তম্..'বিব্যাধ পার্ঘ১--বা ব রাম, তথা প্ররাস্তম্... “বিব্যাধ পার্থ _ভা। 

(১৮) “" রাছং বিদার্যেব-__ভা। (১৯ লক হি সংজ্ঞান্ত...রণে...একমাজৌ**ত্বরিতম্-_ 
বব বা ম। 



পর্ব্বশি একঘগ্টিতমোহ্ধ্যারঃ। ৫৪৭ 
অয়ং কথং বৈ ভবতো বিমুক্তত্তং বৈ প্রমথাতু যথা ন মুচ্যেত। 
তমব্রবীচ্ছান্তনবঃ প্রহস্য ক তে গতা৷ বৃদ্ধিরভূ ক বীর্য্যম্ ॥২০। 
শাস্তিং পরাং প্রাপ্য যদ স্থিতোহভূরুতস্জ্য বাণাংস্চ ধনুশ্চ চিত্রমূ। ৮ 
ন ত্বেষ বীতত্হরলং নৃশংসং কর্ত.ং ন পাপেহস্ত মনো নিবিষটমূ। 
ত্রেলোক্যহেতোর্ন জহেৎ স্বধন্মং তশ্মান্গ সর্কেব নিহ্তা রণেহস্মিন্ ॥২১॥ 

পরা রাচএরখার এব ও এরএ০ হাসপরচ ১ ও হচ উজ হর রও ৯ এ এ ও ৬ অপ এ ১০ বচ এড এ-ও ০ হব এ ও গা 

ভারতকৌমুদী 

অয়মিতি । অয়মর্জুন:, কথধ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ, ভবতে! বিমুক্তোহভূৎ। ইতি মস্ত 
ইত্যর্থঃ। তমেনং প্রমথখাতু ভবান্ তাড়য়তু, যথা ন মুচোৎ মুত্তঃ সন ন গচ্ছেখ। শাস্তনবো 
ভীম্স্ত গ্রহন তৎ ছুর্ধ্যোধনমত্রবীৎ। হে দুর্যোধন! ইতঃ পূর্বং তে ঈদৃশী বুছ্িঃ কক গতা, 
তে বীধ্যঞ্চ ক গতমভূৎ্। বিসংজ্ঞ এবাসীরিতি ভাব: ॥২:॥ 

শান্তিমিতি। হে ছূর্ধ্যোধন! ত্বং যদা অঞ্জু নপ্রযুক্তসন্মো ইনাস্প্রভাবেণ যূঢঃ সন্, 
বাণাংশ্চ চিত্র ধহু্চ উৎ্ন্জ্য, পরাম্ অত্যস্তাম, শাস্তিং ক্রিয়ানিবৃডিং দিষ্পমতামিতি যাবৎ 
প্রাপ্য, স্থিতঃ অভূঃ আসীঃ? তদাপি এষ বীভৎ্থরজ্জুনঃ, নৃশংসং তব হুননকূপং স্ট্রং কার্ধ্যম, 
কর্তুং ন তু অলং নৈৰ সমর্থোহভুৎ। যেন হি অস্ত মনঃ পাপে ন নিবিষ্টম। ততশ্চায়ং 
জ্লোক্যহেতোঃ অ্রিতৃবনবাজ্যার্থমপি শ্বধর্মং ন জহেৎ্ জহ্থাৎ। তম্মাদশ্মিন্ রণে যৃয়ং সর্ষে 
অনেন ন নিহতাঃ। ষটপাদদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১। 

ভারতভাবদীপঃ 

তবতো বিসংজ্ঞান্ যুক্সান্ যথা ন মুচ্যেৎ ন মোচনং শ্যাতথা প্রমথণীত উপমদ্ডাৎ নষ তু” মুদিতবা- 

নিতি ভাবঃ ॥২০॥ শাস্তিং নষ্টচিত্ততাম্, নৃশংসং কর্তং সংমুঢ়ান্ মারয়িতৃং ন অলং ন যোগা:; ওজর 

আও এ ভ৮ ও কাপাসিয়া বাপ ডি 

“পিতামহ | সম্ভবতঃ অর্জুন কোন প্রকারে আপনার নিকট হইতে মুক্তি 

লাভ করিয়াছে; সুতরাং আপনি উহাকে প্রহার করুন, যাহাতে-ও মুক্ত হইয়া 
যাইতে না পারে”। তখন ভীম্ম হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন__-“তোমার এ 

বুদ্ধি ইহার পূর্বের্ব কোথায় গিয়াছিল ? এবং এ বী্ধ্যই বা কোথায় ছিল ?॥২০। 

দূর্য্যোধন ! তুমি যখন ( অর্জনের সন্মোহনাস্ত্রের প্রভাবে) বিচিত্র ধনু ও 

বাণ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নিম্পন্দ হইয়া রহিয়াছিলে, তখনও এই অঞ্জুন 

বৃশংসকার্ধ্য করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ, উহার মন পাপে নিবিষ্ট হয়না; 

স্থতরাং অঙ্জুন ত্রিতুবনের রাজত্বের জন্তও স্বর্ণ ত্যাগ করেন না। সেই জন্তাই 

তোমরা সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নাই ॥২১। 
রর ০০ পপি 

৮ শপ আপ পাপী গা 1 সী "শাশপসপ পি্স্সা . ০ শা 

(২) অস্বং কথং বৈ..তথ! প্রমথণীত-- ব1 ব রাম? অয়ং কথং স্থিষ্তবতাং বিমুক্তত্য 

বৈ প্রষথ্ীত হথা। ন মুকেখ__ভা। (২১) গ্রথমার্ধং ভা নাস্তি।”" ন দ্বেব বীতত্্ঁ-প্র। 



৫৪৮ বকাভারতে বিরাট- 

ক্ষিপ্রং কুরূন্ যাহি কুরুপ্রবীর ! বিজিত্য গাশ্চ প্রতিযাতু পার্খঃ। 
মা তেহছ্য কার্য্যং নিপতেচ্চ মোহাতশু সংবিধাতব্যমরিথন্থন্! ॥২২॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
দুর্য্যোধনস্তস্থ তু তন্লগিশম্য পিতামহস্তাআ্হিতং বচোহথ । 

জতীতকামে যুধি সোহত্যমর্ধী রাজ। বিনিশ্বস্ বভ়ৃব তুষ্ণীম্ ॥২৩। 
তণ্ভীম্মবাক্যং হিতমীক্ষ্য সর্বেবে ধনঞ্জয়াগ্রিঞ্চ বিবর্ধমানম্ । 
নিবর্তনায়ৈব মতিং বিদধ্যুহুর্ষ্যোধনং তে পরিরক্ষমাণাঃ 1২৪1 
তান্ প্রস্থিতান্ গ্রীতমনাঃ স পার্থ ধনঞ্জয়ঃ প্রেক্ষ্য কুরুপ্রবীরান্। 

আভাষমা ণোহমুযযৌ মুহুর্তং সম্পূজয়ংস্তত্র গুরূন্ মহাত্মা! ।২৫] 
ডক আজহা ওক ও জজ কও ভন ও রজগড জজ কহাতহাতরা তে রনতরিননিকরানিমাত্রাডতকজজ০ » বড গতগারাজজলনত ওত রাজারা নখন্চস্রারুরারআজক ক পারত পক আজজকীলেজর ৬ - এজাজ পজডজরাকওজ জর জরজিজকিজাস ৮ ডজত জব ৮ জজ না কক বক ভাজার ছাপা ররর ওরা, 

ক্ষিপ্রমিতি। হে কুরুপ্রবীর | ক্ষিপ্রং কুরূন্ কুরুদেশং ঘহাহি, পার্থশ্চ গা বিজিত্য 
প্রতিযাতু । তথা সতি অদ্য মোহাঞ্খ তে তব কাধ্যং রাজ্যশাসনরূপমূদ্দেশ্তম্ মা নিপতেৎ্ ন 

ভ্রশ্তেৎ। অতএব হে অরিষ্টধন্বন ! নিব্বিস্রধনুর্ধর ! তৎ কুরুদেশে ঘানমেব সংবিধাতব্যম্ ॥২২। 
ছুরিতি। অথ অত্যমর্ধা অতিকোপন:ঃ স রাজ] ছুর্যোধনত্ত, তশ্ত পিতামহন্ত তৎ আত্ম- 

হিতং বচো নিশম্য, যুধি অতী'তকামঃ অিক্রাস্তযুদ্গাভিলাষঃ সন্, বিনিশ্বস্ত, তুষ্টীং নীরবো 
বন্ধুব ॥২৩৫ | 

তন্দিতি। তে দ্রোণাদয়ঃ সর্ধে চ, তথ ভীনম্ঘবাক্যং হিতম্, ঈক্ষ্য পর্ধ্যালোচ্য, ধনঞ্রয 
এবািস্তঞ্চ বিবর্ধমানম্, ঈক্্য দৃষ্াদুর্ধযোধনং পরিরক্ষমাণাঃ সর্বতো বক্ষ্তঃ সম্ভঃ, নিবর্নায়ৈব, 
(মতিংশিধ বিদধু ॥২৪। 

অতএব কুরুপ্রবীর! তুমি সত্বর র কুরুদেশেই প্রস্থান কর, আর অর্জুনও 
গে। সকল জয় করিয়। প্রতিগমন করুন। হে নিবিবন্ধনুদ্ধর ! আজ মোহবশত: 

যেন তোমার কাধ্য নষ্ট হয় নাঃ অতএব তোমার এখন স্বদেশে প্রস্থান করাই 
কর্তব্য” ॥২২॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর অতিকোঁপনস্বভাঁব রাজা ছুর্য্যোধন 
পিতামহ ভীমের সেই আত্মহিতকর বাক্য শুনিয়। নিশ্বাসত্যাগপুরব্বক যুদ্ধের 
অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন ॥২৩॥ 

এবং ভ্রোণপ্রভৃতি অপর সকলেও ভীমের সেই কথাই হিতকর বিবেচনা করিয়া, 

অজ্জুনরূপ অগ্নিও ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, দুর্য্যোধনকে সর্ববতোভাবে রক্ষা 
করিতে থাকিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্যই ইচ্ছা করিলেন ॥২৪। 

(২২)*বিজিত্য গাঃ সম্প্রতি 'যাতু-প্র,***মা তে স্বকোহর্থো নিপতেত মোহাৎ্ব! 
বরায়। (২৩)-"সোহভামবাঁঁপ্র। (২৪) “মনো নিদধু-_বা বরা ম। 



পর্ব একঘ্িতযোহধ্যাইঈই। 8৪৯ 

পিতামহং শাস্তনবঞ্চ বৃদ্ধং দ্রোপং গুরুঞ্চ প্রণিপত্য মুর্ধ।1 | 
ভ্রোণিং কৃপঞৈব কুবংশ্চ মান্যান্ শরৈবিচি্রৈরভিবাস্ত চৈব ॥২৬॥ 
দুর্ধেযোধনন্যোত্তমরত্বচিত্রং চিচ্ছেদ পার্থ যুকুটং শরেপ। | 
আমন্ত্র্য বীরাংশ্চ ততৈব মান্ান্ গাণ্ডীবঘো ষেণ বিনাগ্া লোকান্ ॥২৭ 

( যুগ্কম্ ) 
স দেবদত্তং সহসা বিনাগ্য বিদারধ্য বীরে। দ্বিষতাং যমনাংসি। 

ধ্বজেন সর্ববানভিভূয় শত্রান্ সহেমমালেন বিরাজমানঃ ॥২৮। 

ভারতকোৌমুদী 

তানিতি। মহাত্মা স পার্ধে ধনগ্রয়ঃ, তান্ কুরুপ্রবীবান্ প্রস্থিতান্ প্রেক্ষা, শ্ীতমনাঃ 

সন্, তত্র স্থিতান্ গুরূন্ দ্রোণাদীন্, আভাবমাণঃ সম্পৃজয়ন্ মধুরং ব্চনং ক্রবন্ সম্মানক্বন্ সংশ্চ, 

মুহ্র্তং কিয়ন্তং কালম্, অন্্যযো ॥২৫। 

পিতেতি। পার্থঃ, মুগ্ধ, বৃদ্ধং শাস্তনবং পিতামহ ভীগ্মঞ্চ, গুরুং দ্রোণঞ্চ, প্রণিপতা, 

বিচিত্র: ক্মহত্বাদিগুণেনাশ্টধ্ৈঃ শরৈঃ, দ্রৌণিমস্বখামানং রুপঞ্চ মান্ানন্তান্ কুমংস্চ, 

অভিবাস্ঠ টব, তথৈৰ মান্তান্পরান্ বীরাংস্চ, আমন্্রা সন্তান্ত, গাণ্তীবঘোষেণ লোকান্ বিনান্ক 

পূরয়িত্থা, শরেণ তীক্ষেনাপরেণ বাণেন, উত্তমৈ: রতসশ্চিমাশ্চর্যাম, ছুধ্যোধনন্ত দৃকুটং 
চিচ্ছেদে ॥২৬--২৭॥ 

শরবত ও টিপা বা বত খাছেবনদরাদ-৮ ৬০৩ 5 ও কিছ জ, ৮ ও ৬ ৫) ক.৪, হইত (৬ ও ৬8 ৪৬ ও ও উট 

ভারতভাবদীপঃ 

হেতু: ন পাপেহস্ত মনোহস্তি যতে! বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠম্॥২১। অরিষ্টবন্ধং কপ্যাণীনুবন্ধি কর্ণ ॥২২--২৪৪ 

পরিস্বত্য পরিবৃত্য ॥২৫॥ শরৈরেব পাদদেশে পাতিতৈরতিবাদ্ মান্তান্ বাহলাকলোমদত্তাদীন্ 

॥২৬॥ মুকুটং চিচ্ছেদদেতি ছুর্যোধনস্ মরণমেব ব্চিতম্॥২৭। হেমমালয়। পছিতেন ০সহেম- 

মালেন ধবজেন ॥২৮-_-৩০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্বণি নৈলকণ্ঠায়ে ভারতভাবদীপে একবঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥৬৯। 

মহাত্মা পৃথানন্দন অজ্জুন সেই কৌরববীরগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, 

আনন্দিত হইয়া, মধুরবাক্যে তত্রত্য গুরুজনদিগকে সম্মানিত করিতে থাকিয়া, 

কিয়ংকাল তাহাদের অনুসরণ করিলেন ॥২৫॥ 

তাহার পর অঞ্ঞুন মস্তকনমনপূর্ববক বুদ্ধ পিতামহ শান্তনু নন্দন ভীষ্মকে এবং 

গুরু দ্রোণাচার্ধ্কে নমস্কার করিয়া, অশ্বথামা, কৃপাচাধ্য ও অন্থান্থ মাননীয় 

কৌরবদিগকে বিচিত্র বাণছ্বারা অভিবাদন জানাইয়া, সেইরূপই মাননীয় 

অপর বীরদ্দিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া এবং গাীবধ্বনিদ্ধার৷ সমস্ত লোক পূর্ণ 

করিয়া, একট! তীক্ষবাণদ্বার! ছূর্ধ্যোধনের উত্তম রত্তুবিচিত্র মুকুটখানাকে ছেদন 

করিলেন ॥২৬-_-২৭॥ ূ 

(২৯)কুরস্য  সর্ধান্..অভিবাস্ত বীরু-ততা | , (২৮)-"বিদারযিত্বা খিষতাম্” 
সহ্যেতালেন “ভা, পরি শক | 



৫৫০ বাভারতে 

দুষ্ট! প্রয়াতাংস্ত কুরূন্ কিরীটা হৃত্টোহ্রবীতত্র স মতস্যপুত্রম্। 
আবর্তয়াশ্বান্ পশবো জিতান্ডে যাতাঃ পরে যানি পুরং প্রহৃ্টঃ ॥২৯॥ 
দেবাস্ত দুষ্ট মহদসুতং তদ্যুদ্ধং কুরূণাং সহ ফাঙ্নেন। 
জগ্ম্ষথান্বং ভবনং প্রতীতাঃ পার্থন্ত কম্মাণি বিচিন্তয়স্তঃ ॥৩০॥ 

ইতি ভ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে কৌরবপরাজয়ে। নাম একযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

সইতি। সবীরঃ পার্থঃ সহসা দেবদত্তং নাম শঙ্খম্, বিনান্ বাদযিত্বা, ছ্বিষতাং মনাংসি 
বিদার্ধয, হেমমালয়া, শ্বর্ণমালয়া সহেতি সহেমমালস্তেন ধ্বজেন তৎগ্রদর্শনেনেত্যর্থ, সর্কান্ 
শব্রনভিভূয়, বিরাজমান আমীদিতি শেষঃ $২৮॥ 

দৃষ্টেতি। সকিরীটা অঞ্জুনঃ, কুরুন্ প্রয়াতান্ কিয়তঃ পথো গতান্ দৃষ্বী তু, হষ্ট: সন্ 
তত্র মৎস্যপুত্রম্ উত্তরমব্রবীৎ্। হে উত্তর! অশ্বান্ আবর্তয়, তে পশবে৷ গাবো জিতাঃ পরে 

শত্ত্রশ্চ যাতাঠ ত্বমপি প্রহষ্টঃ সন্, পুরং যাহি ॥২৯। | 

দেবা ইতি। দ্বেবাস্ত, ফান্ধনেন অঞ্ছুনেন সহ কুরুণাৎ তত মহৎ অভ্ভুতঞ্চ যুদ্ধং দৃষটা 
প্রতীতা আনন্দিতাঃ পার্থস্ত কন্মাণি বিচিন্তয়স্তশ্চ সম্তঃ, হ্বং শ্বমনতিক্রম্যেতি যথাত্বং ভবনং 

জগ্মত 1৩৩| 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধা-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্ধয- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদরীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি 

গোহরণে একষটি তমোধ্ধ্যায়ঃ ॥০। : 

তৎপরে মহাবীর অর্জুন “দেবদত্ত-নামক শঙ্খ বাজাইয়া শত্রগণের মন বিদীর্ণ 
করিয়া এবং স্বর্ণমালাশোভিত ধ্বজ প্রদর্শনদ্বারা সকল শক্রকে অভিভূত করিয়া 

শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৮। 

তদনস্তর অর্জুন কৌরবগণকে কিয়পথ অতিক্রম করিতে দেখিয়া, আনন্দিত 
হইয়া, তখন উত্তরকে বলিলেন--“উত্তর ! ঘোড়াগুলিকে ফিরাও, তোমার পণ্ু- 

গুলিকে জয় করা হইয়াছে, শব্ররাও চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং তুমিও এখন 

আনন্দিত হইয়! রাক্ধানীতে চল” ॥২৯॥ 

এদিকে দেবতারাও অজ্জুনের সহিত কৌরবগণের সেই গুরুতর ও আশ্চর্য্য 

যুদ্ধ দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, অর্জুনের কাধ্যগুলির চিতা করিতে থাকিয়া, আপন 

আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥৩০। 

কিযন্তঃ ক্লোকাঃ সন্গিবেশিতাঃ। * “**'পঞ্চধহিতমোহ্ধ্যায়ঃ- প্র, “**“যট্যিতমোহ্ধ্যায়£-_বা। 
বরাম। ৃ 
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বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততো! বিজিত্য সংগ্রামে কুরূন্ গোবৃষভেক্ষণঃ | 
সমানয়ামাস তদ৷ বিরাটম্য ধনং মহণ্ড ॥১॥ 
গতেষু চ প্রভগ্নেষু ধার্তরাষ্ট্রেমু সর্বশঃ ! 
বনান্সিক্রম্য গহনাদ্বহবঃ কুরুসৈনিকাঃ ॥২॥ 
ভয়া সংত্রস্তমনসঃ সমাজগ্[ স্ততস্ততঃ | 
মুক্তকেশা ব্যদৃশ্যন্ত স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ন্তথা ॥৩॥ (ুগাকম) 
ক্ষুৎ্পিপাসাপরিশ্রান্তা বিদেশস্থা বিচেতসঃ | 
উচুঃ প্রণম্য সংস্রান্তাঃ পার্থ! কিং করবামহে ॥8॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। ততঃ, গোষু বৃষভে! গোবুষভন্তন্ত ঈক্ষণে ইব ঈক্ষণে চক্কৃষী যস্ত স 
তাদৃশোহচ্ছুনঃ, সংগ্রামে কুরূন্ বিদ্িত্য, তদৈব বিরাটম্ত মহৎ ধনং গবাদিকষ, 
সমানয়ামাস গোপৈঃ সমানিনায় ॥১৪ 

' গতেম্িতি। সর্বশঃ সর্বেষু ধার্তরাষ্টেমু ধার্তরাষ্ট্রসৈম্যেষু, প্রভগ্নেযু পরাজিতেধু গতেমু চ 
সৎসু, প্রাক পলায়িত৷ বহবঃ কুরুসৈনিকাঃ) গহনান্নিবিড়াৎ বনাৎ নিক্ষমা, ভঙ্নাৎ সধরত্ত মল নঃ 

অস্থিরচিত্ত। এব, ততন্ততঃ সমাজগ্ম | পরঞ্চ মুক্তকেশাঃ তথা প্রাঞ্লয়ঃ স্থিতাশ্চ তে ব্যাস্ত 
অঞ্জুনোত্তরাভ্যামিতি শেষঃ ॥২-_-৩। 

ক্ষুদিতি। ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তঃ, বিদেশস্থাঃ১ বিচেতসো বিহ্বপচিত্তাঃ, সা্রাস্তাঃ 
কম্পিতাশ্চ তে কুরুসৈনিকাঃ, অক্ুনং প্রণম্য উচ্ঃ। হে পার্থ! বয়ং কিং করবামহে 88 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহাঁর পর বৃষতুল্য-বিশালনয়ন অঞ্জন যুদ্ধে কৌরব- 

দিগকে জয় করিয়া তখনই বিরাটরাজার সকল ধন আনয়ন করিলেন ॥১% 

এদিকে সমস্ত কৌরবসৈম্ত পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলে, বন্ছতর কৌরব- 

সৈম্ত নিবিড় বন হইতে নির্গত হইয়া, ভয়ে অস্থিরচিত্ত থাকিয়া নানাস্থান হইতে 

আগমন করিল এবং তাহাদিগকে মুক্তকেশ ও কৃতাঞ্জলি অবস্থায় অঞ্গুনের 

নিকটে থাকিতে দেখা গেল ॥২-_-৩ 

(১) নিজ্দিত্য চৈব সংগ্রামে_প্র,স আনয়ামাস তাঁভা। (২) গতেষু তেযু, 
সর্কেষু-_ভা। (৩)**ব্যদৃশত্ত: দংশ্টিতাঃ প্রাজলিস্থিতা৮ ভা," প্রাথলয়ন্তদা বা ৰ রা ম। 



৫৫২ মহাভারতে বিরাট- 

অর্জুন উবাচ। 
স্বস্তি ব্রজত ভদ্রুং বো ন ভেতব্যং কথঞ্চন। 

নাহষার্তান্ জিঘাংসামি ভূশমাশ্বাসয়ামি বঃ ॥৫॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
তস্য তামভয়াং বাচং শ্রুত্বা যোধাঃ সম্বাগতাঃ। 

আয়ুঃকীপ্িযশোদাভিরাশীতিত্তমনন্দয়ন্ ॥৬॥ 
ততোহঙ্নং নাগনিব প্রভিন্নমুস্থজ্য শব্মন্ বিনিবর্তমানম্ | 

বিরাটরাষ্ট্রাভিমুখং প্রয়ান্তং নাশরু,বংস্তে কুরবোহভিযাতুম্ ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

্বস্তীতি। দ্বম্ভীত্যাশিষি। হে সৈনিকাঃ! যৃয়ং ব্রত, বে যুদ্মাকং ভত্রং মঙ্গলযন্ত, 

ুন্মাভিঃ কথঞ্চনাপি ন ভেতব্যম্। যেন খন্বহণ্ আর্তান্ ভদ্মাদিপীড়িতান্ জনান্, ন জিধাংসামি 

হস্তমিচ্ছামি। অতএব বো যুক্মান্ ভূশমাশ্বাসয়াম্যেব 1৫ 

তন্তেতি। নমাগতা যোধান্তে কুরুসৈনিকাঃ, তন্যার্ছুনশ্ত, তামভয়াম্ অভয়দাত্রীং বাচং 

শ্রত্বা, আত্মুঃকীত্তিযশোদাভিঃ আশীভি:, তমজ্জুনম্ অনন্দয়ন্ ।৬। 
তত ইতি। ততঃ তে প্রস্থিতাঃ কুরব:, শত্রন্ ম্বান্ উৎ্স্জ্য, বিনিবর্তমানম্, বিরাট- 

রাষ্ট্রীভিমুখং প্রয়াস্তমজ্ছুনম্, প্রভিন্নং মদ্শ্রাবিণম্, নাগং হন্তিনমিব, অভিযাতুম আভিমৃখ্যেন 
গন্ধ! পুনরাক্রমিতুং নাশরু,বন্, পুনঃ পরাজয়ভয়া দিতি ভাব: ॥98 

ক্রমে ক্ষু্-পিপাসাপরিশ্রাস্ত, বিদেশস্থ, বিহ্বলচিত্ত ও কম্পিতদেহ সেই 

সৈন্যের নমস্কার করিয়া অর্জুনকে বলিল--“পৃথানন্দন ! আমরা এখন কি 

করিব ?” ॥৪॥ 

তখন অজ্জন বলিলেন--“আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হউক। 

তোমরা এখন চলিয়া যাও, কোনপ্রকারে ভয় করিও না। কারণ, আমি 

লীড়িতদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না; সুতরাং আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত 
আশ্বস্তই করিতেছি” ॥৫। | 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তখন আগত কুরুসৈন্ঠেরা অজ্ঞুনের সেই অভয়বাণী 
» শুনিয়া আয়ু, কীর্তি ও যশের আশীর্ববাদদ্ধার অজ্জনকে আনন্দিত করিল ॥৬। 

তাহার পর অর্জন শক্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া বিরাটরাঁজ্যের দিকে ফিরিয়া 

যাইতে লাগিলে, মানুষ যেমন মদস্রাবী হস্তীর অভিমুখে যাইতে পারে না, সেইরূপ 
সেই কৌরবের৷ পুনরায় অঞ্জনের অভিমুখে যাইতে পারিলেন না &থ॥ 

(৬."পরিবর্তমানম্...কুরবোহতিগন্তম্__ভা ৩ 

পল 



পর্ব্ণি দিষ্তিতষোহধ্যায়ঃ । ৫৫৩ 

ততো! মহাবাত ইবাজবৃন্দং বিদ্রাব্য পার্থঃ কুরুলৈম্যবৃন্ম্। 
তং মতস্তপুত্রং ছিষতাং নিহস্তা বচোহ্ত্রবী সংপরিগৃষ্থ ভূয়ঃ ॥৮॥ 
পিতুঃ সকাশে তব তাত ! সর্ব বসস্তি পার্থ বিদিতং তবেদম্। 
তান্ মা প্রশংসের্নগরং প্রবিশ্ট ভীতঃ প্রণশ্যোত স মতস্যরাজঃ ॥৯॥ 

ময়! জিত। স! ধ্বঞ্জিনী কুরূণাং ময়া চ গাবে। বিজিত। দ্বিষন্ত্যঃ | 
এবঞ্চ রাজ্ঞে। নগরং প্রবিশ্য ত্বমাত্মনা কণ্ম কৃতং বদেধাঃ ॥১০॥ 

উত্তর উবাচ। 

যত্তে কৃতং কণ্ম ন পারণীয়ং ত কণ্ম কর্তং মম নাস্তি শত্তিঃ | 
ন স্বাং প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ সকাশে যাবন্ন বৈ বঙক্ষ্যনি সব্যসাচিন্ ! ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 

তত ইতি। ততো দ্বিষতাং নিহস্তা পার্থ, মহাবাত: অন্ত্রধন্দং মেখদমুহমিব, কুরুসৈন্া- 

বৃন্দম্, বিদ্রাব্য ছিন্নভিন্নীক্ত্য, সংপরিগৃহ উত্তরট্ৈব হস্তং ধৃত্ধা, তং মত্ল্পুত্রম্। উত্তরম্, ভুয়ঃ 

পুনরপি ইদং বচঃ অব্রবীৎ্ ৪৮। 
পিতুরিতি। হে তাত! বৎস! সর্ষে পাথাঃ পাগুবা:, তব পিতুঃ সকাশে বসগ্তি, ই?ং 

তব বিদ্িতমন্তি। অতএব ত্বং নগরং প্রবিশ্ঠ, তান্ পার্থান্, মা ন প্রশংসে: পাগুবন্ধেন জয়াঃ | 

তথ। সতি স মত্ম্তরাজঃ, ভীতঃ সন্, প্রণশ্তেত নিয়ে ত ॥৯॥ 

তছি কিং ময় বক্তব্যমিত্যাহ-_মন্জেতি। ময়! ধুক্ধণাং সা ধবঙ্জিনী সেনা জিতা, ময়ৈব ৮ 

ছবিষন্ত্যঃ শক্রভ্যঃ,১ গাবো বিজিতা বিজিত্য আনা'ভাঃ। এবমিখঞ ত্বং নগরং প্রবিশ্ঠ, রাজ 

সকাশে, কম্ম যুদ্ধকাধ্যম্ঠ আত্মনা কৃতং বদেখাঃ ॥১০॥ হন 

তৎপরে মহাঁবায় যেমন মেঘসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, সেইরূপ শক্রুহস্তা অর্জ্বন 
কৌরবসৈম্তগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উত্তরের হস্তধারণপূরর্বক পুনরায় তাহাকে এই 
কথা বলিলেন-__8৮॥ 

“বৎস | পাগুবেরা সকলেই তোমার পিতার নিকটে বাস করিতেছেন, ইহা 

তোমার জানা আছে; কিন্তু তুমি নগরে প্রবেশ করিয়া তোমার পিতার নিকট 

ভাহাদের পরিচয় দিও না। কেন না, তাহা হইলে, মংস্যরাজ ভয়ে প্রাণত্যাগ 

করিবেন ॥৯॥ 

অতএব তুমি নগরে প্রবেশ করিয়া রাজার নিকটে নিজে যুদ্ধ করিয়াছ 

এই কথাই বলিবে ; অর্থাৎ আমিই কৌরবসৈগ্ত জয় করিয়াছি এবং আমিই জয় 

করিয়। শত্রুদের নিকট হইতে গরুগুলিকে আনিয়াছি, এই কথা বলিবে ॥১০ ূ্ 

70 তক ন্ ভন্রেঘষিবাপতন্থম্-কুকষেঘদৈতস্ববা ব রা ম, ততো মহামে- 
মিবাতপান্তে বিভ্রাব্য পার্থোহথ কুক্ুপ্রবীরান্..সংপরিরভ্য * ভুয়ঃ-তা। (৯)..-বিদিতাগ্তবৈব । 

তস্থান্গ শংসেঃ _প্র,.**বিদিতং তবৈব*-বা। ব বা ম। (১*)'শশ্রীতস্ত কামং নগরম্-্প্র | 

বিরাট-৭* (১২) 

৭৯ ০টি কপিল জন ৮ জা 



8৫৪ ধহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাউ । 
স শত্রসেনামবজিত্য জিষুঃরাচ্ছিদ্য সর্বব্চ ধনং কুরুভ্যঃ । 
শ্শানমাগম্য পুনঃ শমীং তামত্যেত্য তস্থৌ৷ শরবিক্ষতাঙ্গঃ ॥১২॥ 
ততঃ স বহিৎপ্রতিমো মহাকপিঃ সহৈব ভূতৈরদিবমু্পপাত | 
তখৈব মায়! বিহিতা৷ বুব ধ্বজঞ্চ পিংহ্ং যুধুজে রথে পুনঃ ॥১৩। 
নিধায় তক্ায়ুষমাজিবর্ধনং কুরূত্রমানা মিযুধীধ্বজা ংস্তথ! | 

_ প্রায়াৎ স মতস্তো নগরং প্রহউঃ কিরাটিনা সারখিন৷ মহাত্বন! ॥১৪॥ 

ভারভকৌযুদা 
যদিতি। হে সব্যসাচিন্! তে ত্বয়া যৎ কর্ম কতম্, তদন্তৈর্ন পারণীয়ং কর্ত,ং ন শক্যম্। 

অতএব তৎ কর্ম কর্ত,ং মম তু শক্তির্নান্ত্যেব তথাপি তু যাবত্বং ন বক্ষ্যসি উক্তয়ে মামাদেক্ষ্যসি, 
তাবদহং পিতুঃ সকাশে ত্বাং ন প্রবক্ষ্াামি ॥১১৪ 

সইতি। শরবিক্ষতা্গঃ স জিঝুঃরঞজ্ছ্নঃ শক্রসেনামবজিত্য, সর্বং ধনঞ্চ কুরুভ্যঃ, আচ্ছিস্ 
বলাদানীয়, পুনঃ শ্রশানমাগমা, তাং শমীং বৃক্ষমত্যেত্য চ তস্থো ॥১২। 

তত ইতি। ততঃ স বঙ্কিপ্রতিমো বহ্ছিবত্তেজন্বী মহাকপির্মহাবানরঃ, ভূতৈদিব্যে 
প্রাণিভিঃ সহৈব, দিবমাকাশম্) উৎপপাত রথবজাছুৎ্পত্য গতঃ। বিহিতা পূর্বমারোপিতা 

মায়াপি, তখৈব অস্তহিতৈব বভুব। সিংহৎ সিংহাকারমূ, উত্তরসম্বস্ধিনং ধবজঞ্চ, রথে পুন- 
যুধুজে যোজয়ামাস, উত্তর এবেতি শেষঃ ৪১৩ 

নিধায়েতি। স মতন্ডে৷ মত্শ্যরাজপুত্্র উত্তরঃ আজিবর্ধলং যুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধিকরম্ কুরূত্মানাং 

যুধিষ্টিরারদীনাম্,, তৎ আযুধম্ অস্্রসমূহম্, ইযুধীতূণীরান্, তথা ধ্বজাংস্চ, নিধায় শমীবৃক্ষে 

উত্তর বলিলেন--“সব্যসাচী ! আপনি যে কাধ্য করিয়াছেন, তাহা অন্তে 

করিতে পারে না $ ্ুতরাং আমার ত সেকাধ্য করিবার শক্তি নাই-ই। তথাপি 

আপনি যে পধ্যস্ত বলিবার আদেশ না৷ করিবেন, সে পধ্যস্ত আমি আপনার বিষয় 

পিতার নিকট বলিব না” ॥১১॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__বাণবিক্ষতাঙ্গ অজ্ঞুন শত্রসৈন্তজয় ও কৌরবদের নিকট 
হইতে সমস্ত ধন আনয়ন করিয়া, পুনরায় শ্মশানে আসিয়া এবং রি শমী বৃক্ষের 

নিকটে যাইয়া অবস্থান করিলেন ৪১২৪ 

তাহার পর অগ্নির ম্যায় তেজন্বী সেই মহাবানর অন্ত দিব্য প্রীণিগণের 

সহিতই ধ্বজ হইতে আকাশে উঠিয়া গেল, ক্রমে পূর্ববারোপিত মায়াও অন্তহিত 

হইল; তৎপরে উত্তর পুনরায় সেই রথে নিজের সিংহধ্বজ তুলিয়া 
দিলেন ॥১৩॥ দা 

রাম। (১৪)-ইযুধীধ্ জাংশ্চ'.সারঘিনা মহাত্বা-ভা । 



শর্বধাণি ছিষপ্তিতষোহধ্যায়ঃ | ৫৫৫ 

পার্ধস্চ কৃত্বা পরষার্য্যকণ্ম নিহত্য শব্রেন্ দ্বিষতাং নিহস্ত। | 

বিধায় বেধঞ্চ তৈব বেশীং জগ্রাহ রশ্মীন্ পুনরুত্তরস্থয | 
বিবেশ হুষ্টো নগরং মহাত্মা! বৃহন্গলারূপমুপেত্য সারধিঃ ॥১৫॥ 

ততে। নিবৃভাঃ কুরবঃ প্রভগ্না। বশমাস্থিতাঃ | 
হস্তিনাপুরমুদ্দিশ্য সর্ব দীন যযুত্তদা ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

পূ্বববদে . স্থাপদ্থিত্বা প্রস্থ; সন্, মহাত্মনা কিরীটিনা অঞঙ্ছুনেন দারখিনা করণেন, নগৰং 
প্রায়াৎ অগচ্ছৎ, ॥১৪। 

পার্থ ইতি। দ্বিষতাং নিহস্তা মহাত্মা পার্থশ্চ, শক্রন্ নিহত্য, পরম অত্যন্তম, আরধ্যকর্ছ 

আশ্রয়দাতুবিরাটস্টোপকা রাত্মকত্বাৎ সজ্জনকাধ্যং ₹ত্বা, তখৈব পূর্ববদেব, বেষং বেণীঞ্চ বিধার 
বৃহন্নলারূপম্ উপেত্য প্রাপ্য, পুনঃ উত্তরস্ত সারথি: সন্, পশ্মীনঅশ্বরজ্জ,ঃ অগ্রাহ, হট] নগরঞ্চ 
বিৰেশ। যট্পাদোহয়ং ক্লোকঃ ॥১৫। 

তত ইতি। ততঃ প্রভগ্নাঃ পরাজিতাঃ, বশমাস্থিতা লঞ্জাবশতাং প্রাপ্তাঃ, দীনা বিষঞ- 
চিত্তাম্চ, নিবৃত্তা যুদ্ধাৎ প্রত্যাবৃত্তাঃ সর্ব কুরব:, তদৈৰ হস্ডিনাপুরমুদ্দিশ্বা যযুং ॥১৯। 

ভারতভাবদীপঃ 

নিক্দিত্যেতি। বুষতেক্ষণঃ শ্রেষ্ঠু্টি: ৪১--৭।  আপতভাং পুংস্থমার্ষম 8৮১৩৪ 

সৈংহুং ধ্বজং বিরাটীয়ং পূর্ববং ভঙ্গ স্থাপিতম্ ॥১৩-__-১৪॥ বিধায় যথাবঘ স্থাপয়িত্বা ॥১৫॥ বশং 

তদনস্তর উত্তর, কৌরবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সেই দধক্ষমতা বর্ধক অস্ত, 

ও ধ্বজসমূহ পুরের্বের মতই সেই শমীবৃক্ষে রাখিয়া, আনন্দিত হইয়া, 
মহাত্মা অজ্জ্বনকে পুনরায় সারথি করিয়া রাজধানীর দিকে গমন করিতে 

লাগিলেন ॥১৪॥ 
শক্রুহস্তা ও মহাত্মা অজ্ঞুনও, বিরাটরাজার শক্রসংহারদূপ পরম সঙ্জনের 

কার্ধ্য করিয়া, পূর্বের মতই বেষ ও বেনী বিধানপূর্ব্বক বৃহন্নলারূপ ধারণ করিয়া, 

পুনরায় উত্তরের সারথি হইয়া অস্বের রজ্ছু (লাগাম ) ধারণ করিলেন এবং আনন্দিত 

হইয়া নগরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥১৫॥ 

এদিকে কৌরবেরা সকলেও পরাজিত, লঙ্জিত ও বিধগ্নচিত্ত হইয়া, তখনই 

ফিরিয়া হস্তিনানগরের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ॥১৬॥ 
১০ কাল স্পা লও ৮১: পপ এ 

(১৫)-"নিধায় বেণীঞ্ক তখৈব ভুয়ঃ-_প্র,"'চকার ৷ বো তৈৰ ভূয়ঃবা বরা ম, 

তৃতীয়ার্থং ভ1 নাস্তি। ইতঃ পরম্ বশম্পায়ন উবাচ*ইতি পুররুক্তঃ পাঠঃ-প্র বা ঝ রা ম। 

(১৯). বলমাস্থিতা _তা। ঘিতীয়ার্ধং ভ| নান্তি। 

+২৯০০--০০ আপ শপ ও জজ | পা না ০০০০ 



৫৫৬ মহাভারতে বিরাট- 

পম্থানমুপদঙ্গম্য ফাল্গুনে বাক্যমত্রবীতৎ। 
রাজপুত্র! প্রত্যবেক্ষ সমানীতানি সর্বশঃ | 
গোধনানি মহাবাহো ! বীর! গোপালকৈঃ সহ ॥১৭॥ 
ততোহুপরাহে যাস্তাবে! বিরাটনগরং প্রতি । 

আশ্বাস্ত পায়য়িত্বাপঃ পরিপ্লাব্য চ বাজিনঃ ৪১৮] 

গচ্ছ্ত ত্বরিতাশ্চৈব গোপালাঃ প্রেষিতান্তয়া । 
নগরে প্রিপ্নমাখ্যাতুং ঘোষয়স্ত চ তে জয়ম্ ॥১৯1 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

অথোত্তরত্বরমাণঃ স দূতান্ আ.জ্ঞাপয়দ্বচনাদভ্্বনস্তয | 
আচক্ষধ্বং বিজয়ং পাঁধিবস্ত ভগ্নাঃ পরে বিজিতাম্চাপি গাবঃ ॥২০॥ 

ভারতকৌমুদী 
পশ্থানমিতি। ফাস্নঃ অঞ্জুনঃ) পন্থানং নগরগামিপথমূ, উপদক্গম্য প্রাপ্য, ইদ্দং বাক্য- 

মব্রবীৎ। হে মহাবাহে বীর রাজপুক্র ! প্রত্যবেক্ষ পশ্ ; গোপালকৈঃ সহ, সর্ববশঃ সর্ববাণ্যেব, 
গোধনানি সমানীতানি ত্বদ্ভূত্যৈরিতি শেষঃ | অকমপি ষট্পাদঃ ক্সোকঃ $১৭॥ 

তত ইতি। ততত্বরায়া অভাবাদিত্যথঃ, বাজিন এতান্ রথাশ্বান্, পরিপ্লাব্য সপযিত্বা 

অপো জলং পায়ক্নিত্বা, আশ্বান্ত স্ুস্থী কুত্য চ, অপরাহে আবাং বিরাটনগরং প্রতি যান্ডাবঃ ॥১০। 

গচ্ছত্তিতি। ত্বয়1! প্রেষিতা গোপালাঃ, ত্বরিতাঃ সম্ভ এব প্রিয়ম্ এতজ্জয়বৃত্তান্তম্, 
আথ্যাতুং বজ,ং নগরে গচ্ছন্ত, তে জয়ঞ্চ ঘোষয়ন্ত ॥১৯। 

অঞ্চেতি 7 অথ স উত্তরঃ, অঙ্ছুনন্ত বচনাৎ ত্বরমাণঃ সন্, দূতানাজ্পিয়ৎ। হে দৃতাঃ! 
যুয়ং পাধিবন্ত রাজ বিরাটন্ত, বিজয়ম্ আচক্ষধধ্বং দোষয়ত, পরে শত্রবে। তগ্াঃ পরাজিতান 
গাবশ্চাপি বিজিতাঃ ॥২০॥ 

তাহার পর অজ্ঞুন নগরগামী পথে উপস্থিত হইয়৷ এই কথ বলিলেন-_-“মহাবাহু 

বীর রাজপুত্র! দর্শন কর-_-তোমার ভূত্যেরা গোপালকদের সহিত সকল গোধনই 
আনয়ন করিয়াছে ॥১৭॥ 

অতএব আমর! এই ঘোড়াগুলিকে স্লান ও জলপান করাইয়া এবং সুস্থ করিয়। 

অপরাহূকালে রাজধানীতে যাইব ॥১৮॥ 

তুমি কতকগুলি গোপালকে প্রেরণ কর, তাহারা এই প্রিয়সংবাদ বলিবার জন্ত 
সত্বর নগরে গমন করুক এবং তোমার জয় ঘোবণ। করুক” ৪১৯॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর উত্তর অজ্ুনের বাক্য অনুসারে দূত- 
গণকে সত্বরই আদেশ করিলেন যে, “শত্ররা পরাজিত হইয়াছে এবং গরু- 

৯ পঞ্চ 

(১৮)**্পায়িত্বা চ--বা ব রাম ভা। (২০). নি দুতান্.*+বচনাৎ ফাল্নন্ 

***তে বিজিতাশ্চ গাব:--ভা]। 



পর্বর্ধণি ছিষধিতযোহধ্যায়ঃ । ৫৫৭ 

ইত্যেবং তৌ৷ ভারতমতস্তবীরৌ সংযন্ত্য সংগষ্য পুনঃ শমীং তাম্। 
অভ্যেত্য ভুয়ো বিজয়েন তৃণ্তাবৃস্্টমারোপয়তাং স্বভাগুম্ ৪২১ 
স শক্রসেনামতিভূয় সর্ববাষাচ্ছিদ্য সর্ববঞ্চ ধনং কুরুভাঃ। 
বৈরাটিরায়ান্নগরং প্রতীতো বৃহম্নলাসারথিরেকবীরঃ ॥২২॥ 

ইতি শ্ীহাভারতে শতসাহজ্মযাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে উত্তরগোগ্রহে উত্তরাগমনং নাম ছিয্ছিতযোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ & 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। বিজয়েন তৃত্টো তুষ্টৌ, তে ভাবত্মৎশ্তবীরে! অঞ্ছনোত্তরে?, ইত্যেবং সংহত 

আলোচা, তাং শমীং বৃক্ষং পুনঃ সংগমা, ভূয়ঃ পুনঃ, অভ্যোতা অলঙ্কারম্যাসস্থানমাগত্য, উৎস 

যুদ্ধাৎ প্রাক পরিত্যক্তম, ম্বয়োরাত্ুনোঃ ভাগুমলক্কারম। আরোপয়তাং গাত্রে বৃতবস্তো। 
*ভাণ্ডং ভূষণমাত্রেহপি” ইতি হারাবলী ॥২১। 

সইতি। একবীরঃ অদ্ধিতীয়বীরঃ:, স বৈরাটিরুত্তরঃ, সর্বধাং শত্রসেনাম্, অভিডূয় পরা- 
জিত্য, সর্বং ধনঞ্চ কুরুভ্যঃ আচ্ছিছা বলাদানীয়, প্রতীতঃ সন্ধ্ঃ, বৃহঙ্থল] সারখিধশ্ত স তাশশ্চ 

সন্ নগরম্ আয়াৎ আগচ্ছতৎ ৪২২২ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভা রঙা চাধ্য-মহাকবি-পদ্ুভূষণ-শ্রুহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্য- 

বিরচিতায়াং মহাভারত্টাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাথ্যায়াং বিরাটপর্ববণি 
গোহরণে ছ্বিষটিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥*॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

পরব্শতাম্, আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ )১৬--২০॥ বিজয়ে ন তৃপ্ৌ ইতোৎপ্যধিক্ং যদ প্রারথয়ানো, 

যন্বা বিজয়েন স্বীযনেন তৃধ্ঠো৷' আনন্দিতৌ, স্বশ্ত ভাগ্তম্ অলঙ্কারাদিকং ঘৎ পূর্বমূৎন্টং ততখৈব 
শরীরে রথে চ আরোপরতাম আরোপিতবস্তো ॥২১। ধনং গোধনম্, প্রতীতে। হাঃ ॥২২। 

ইতি শ্রমহা শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকগীযে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৬২। 
পপ সপ. ০ পাপ - ০০০ শপ পা শিপ ৮ ০ ০ ওরা পরিজ 

গুলিকেও জয় জয় কর! করা হইয়াছে ; সুতরাং রাজার জয় হইয়াছে; ইহা তোমরা যাইয়া 

ঘোষণা! কর” ॥২০॥ 

জয়সন্ষ্ট অর্জুন ও উত্তর এইরূপ আলোচনা! করিয়া, সেই শমীবৃক্ষের নিকট 

পুনরায় আসিয়াঃ তা'র পর আবার অলঙ্কারন্টাসস্থানে বাইয়া, যুদ্ধের পূর্বে রক্ষিত 

স্ব স্ব অলঙ্কার পুনরায় ধারণ করিলেন ॥২১॥ 

অদ্বিতীয় বীর উত্তর সমস্ত শক্রসৈম্ঠ জয় এবং কৌরবগপের নিকট হইতে 

সমস্ত ধন আনয়ন করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, বৃহন্নলাকে সারধি করিয়া রাজধানীতে 

আগমন করিলেন ২২ 

€২৯.-আরোপরতাঞ্চ ভাগতম_প্র ভা।? (২২)৬'সারধিন! প্রবীরঃ--বা ব রা ম। 

* €,যট্যতিতমোহ্ধ্যায়?--প্র, “সস্ধষিতমোহ্ধ্যাক»-_বা বরা ম। 



ত্রিষফিতমোহধ্যায়ঃ। 
ক 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

ধনঞ্চাপি বিজিত্যা-জ। বিরাটো! বাহিনীপতিঃ। 
প্রাবিশন্নগরং হৃইউশ্চতুভিঃ পাগুবৈঃ সহ ॥১। 
জিত্বা ত্রিগর্তান্ সংগ্রামে গাশ্চৈবাদায় কেবলাঃ। 
অশোভত মহারাজ ! সহ পার্থৈ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২। 
তমাস্নগতং বীরং হুহৃদাং গ্রীতিবর্নমূ। 
সমাজগ্.২ প্রকৃতয়ঃ স্মস্তা ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৩॥ 
সভাজিতঃ সসৈন্যব্য প্রতিনন্দ্য চ মত্স্যরাট,। 
বিসর্য়ামাস তদা দ্বিজাংশ্চ ্রকৃতীন্তথা ॥ 0৪ 

০ শি পাজদ পা ২০:51 না ও ১ কনা আট আতা ভারা ৮ ক ক এ এটি গা ডি বত ওক ৩ থালা ০০ ক জপ এ এ বস আরা বির আঃ ০৮০ ও রে বা 

ভারহকৌমুদী 
ধনমিতি। বাহিনীপতিধিরাটঃ£, আজৌ যুদ্ধে, শত্রন্ ধনধশাপি বিজিত্য, হষ্ঃ সন্ চতুভিঃ 

পাণ্ডবৈ: সহ নগরং প্রাবিশৎ। প্রাধান্াৎ পাগবমাত্রোক্তিঃ ॥১। 

জিত্বেতি। হে মহারাজ! জনমেজয় ! সংগ্রামে ত্রিগর্থান্ জিত্বা, কেবলাঃ সর্ব গাশ্চৈব 

আদায়, শ্রিয়! জয়লক্ষ্যা বুতে] বিরাটঃ, পার্থেঃ সহ অশোভত । “কেবলম্বেকরুৎ্জয়ো১” ইতি 
বিশ্বঃ ॥২॥ 

তমিভি। -সমস্তাঃ প্রকৃতয়ঃ প্রজাঃ, ব্রাক্ষণৈঃ সহ মিলিত্বা, হুহদাং শ্লীতিবর্ধনম আসন- 
গতং রাজাসনাসীনং তং বীরং বিরাটং সমাজগা, 1৩৫ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_সেনাপতি বিরাটরাজা যুদ্ধে শক্রগণকে ও ধন সকল 
জয় করিয়া, আনন্দিত হইয়া, চারি জন পাগুবের সহিত নগরে প্রবেশ 

করিলেন ॥১॥ 

মহারাজ! তখন বিরাটরাজ যুদ্ধে ত্রিগর্তদিগকে পরাজয় এবং সমস্ত গরূ- 
গুলিকে উদ্ধার করিয়। বিজয়লক্ম্রীসম্পন্প হইয়া পাগুবগণের সহিত শোভা 
পাইতে লাগিলেন ॥২। | 

ক্রমে সমস্ত প্রজা ব্রাক্ষণদের সহিত মিলিত হইয়া বন্ধুগণের গ্রীতিবর্ধক 

সিংহাসনৌপবিষ্ট সেই বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইল ॥৩। 
টিসি 5518 89ি 

(২)... সহপার্থ--_বা ব রা ম। (৩)--স্থহৃদাং হর্ষবর্ধনম্-_বা ববাম। পূর্বার্ছাৎ পরম 

'উপাসাধকিকে সর্কে সহ পার্থ: পরছ্প্রাঃত ইতার্ধমরিকং- বাব রাম। (২)- সমস্তা্াদ্ষণৈ? 

লহ---তা। ॥ 
চ | 



ব্রিষষিতহোহথ্যায়ঃ | ৫৫৯ 

ততঃ স রাজা মশ্স্যানাং বিরাটো! বাহিনীপতিই | 
উত্তরং পরিপপ্রচ্ছ ক যাত ইতি ঢাত্রবীশ ॥৫॥ 
কচখ্যত্তস্য সংহষ্টাঃ জ্তিয়ঃ কম্যাশ্চ বেস্থানি। 
অন্তঃপুরচরাশ্চৈব কুরুভিগোধনং হৃতম্ ॥৬॥ 
বিজ্েতুমভিসংরদধ এক এবাতিসাহসাশ। 
বহল্গলাসহায়শ্চ নির্ধাতঃ পৃথিবিপ্ীয়ঃ 1৭1 
উপায়াতানতিরথান্ দ্রোণং শাস্তনবং কৃপম্। 
কর্ণং ছুর্য্যোধনঞ্চেব দ্রোশপুত্রঞ্চ বড়্রথান্ ॥৮। (ধুগ্বকম) 

ভারতকৌমুদী 
সভেতি। তদা তু সসৈন্যো মত্শ্তরা্ট, সভাজিতঃ তাভি: সত্রাক্ণাডিঃ প্ররুতিতিরতি- 

নন্দিতঃ সন্, প্রতিনন্দা, ছিজান্ তথা প্ররুতীশ্চ বিসঙ্জয়ামাস ৪৪ 

তত ইতি। ততো মত্স্তানাং রাজ বাহিনীপতিশ্য ল বিরাটঃ, উত্তরং তদাখ্যং স্পুত্রী 
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ, উত্তরঃ ক যাত ইতি চ অব্রবীৎ ॥৫। 

আচথ্যবিতি । তদানীৎ বেশ্মনি স্থিতপূর্ববা: সংহষ্টাঃ স্রিয়ঃ কণ্াশ্চ, অন্যংপুরচরা জনাশ্চৈব। 
তশ্ত বিরাটস্যাস্তিকে আঘথ্যুরূচ্ঃ, কুরুভিষ্তে গোধনং হাতম্ ।৬। 

বিজেতৃমিতি। পৃথিবিঞ্য় উত্তরঃ | পথিবিগয় ইত্যাদ্দিকমূত্তরশ্টৈৰব নামেতি প্রাগ- 

পুক্তম। অভিসংবন্ধ: অতী বক্ুহ্:, বৃহম্গল। সহাঁয়ে যন্য স তাদুশশ্চ সন্, অতিসাহসাৎ, এক 'এব, 

উপায়াতান্ গোধনং হর্ত,মূপস্থিতান্, অতিরথান্ অতিরথোপাধীন্, জ্রোণম, শাস্তনবং ভীত্মম্। 

কপম্, কর্ণম্, ছুর্ধ্যোধনকৈব, ভ্রোণপুত্রমশ্বখামানঞ্চ, ইতি টু রখান্ রপ্রিনে বিজেতুম, 
নির্বাহ নগরামিগ 1৭-_-৮। 

এ আউল লী 

এবং তাহারা সৈশ্তগণের সহিত বিরাটরাজার অভিনন্দন করিল। তখন 

বিরাটরাজাও প্রত্যভিনন্দন করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে ও প্রজাবর্গকে বিদায় 

দিলেন ॥89॥ 

তাহার পর মংস্তদেশের রাজা ও সেনাপতি বিরাট পুরবাঁসিগপের নিকট উত্তরের 

মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উত্তর কোথায় গিয়াছে ইহাও বলিলেন ॥৫॥ 

তখন গৃহস্থিত স্ত্রীলোকেরা, কন্যারা এবং অস্তঃপুরস্থ অন্ঠাঙ্গ লোকের 

আনন্দিত হইয়া বিরাটরাজার নিকট বলিল-_“কৌরবেরা আপনার গোধন হরণ 

করিয়াছে” ৪৬ 

( ইহা শুনিয়। ) উত্তর অত্যন্ত কু হইয়া, রহচ্গলাকে লহায় করিয়া উপস্থিত 
সেল শা পাশ পপ পপসপসপপসে 1 আপা সা এপার 

শত এত না গাথা বটি পর ৪ 

০) ' এক এব তি সাহসাৎ** সাহসাৎ...নিরগঃ পৃপ্সিবীপতে !*-বা ব,”* -নিঈর্তি পৃথিবী রা 

ম... পৃথিবীঞকয়১-ভা!। (৮) উপায়াতো হৃতিরখান্ -. জোপপুক্রঞ্চ লঙ্গতান্_ভ| । 



৫৬০ বহাভারতে বিরাট- 

বৈশম্পায়ন উবাচ । | 

রাজা বিরাটোহথ ভূশাভিতণ্ডঃ শ্রুত্ব! হৃতং হোকরখেন যাতম্। 

রহন্নলাসারধিনাজিমধ্যে প্রোবাচ সর্ববানথ মন্তিমুখ্যান্ ৪৯1 

সর্ববথ| কুরবন্ডে হি যে চান্যে বহুধাধিপাঃ । 

ত্রিগর্তান্ নিজ্জিতান্ শ্রুত্বা ন স্থাম্ন্তি কদাচন ॥১০॥ 

তশ্মাদ্গচ্ছ্য যে যোধ! বলেন মহুতার্তাঠ । 

 উত্তরম্ত পরীপ্লার্থং যে ভ্রিগর্তেরবিক্ষতাঃ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 

রাজেতি । অথ বিরাটে! রাজা, হৃতং পুত্রমুত্রমূঃ হহস্গলা সারর্িষ্ত তেন একরথেন হি, 

আভিমধ্যে উত্তানাং কৌরবাণাং যুদ্ধমধ্যে যাততং গতং শ্র্থা, অথ ভূশাভিত&: অতীঝোছিগ্ন: 

সন্, সর্ধান্ মস্িমুখ্যান্ প্রোবাচ 1৯ | 

সর্বথেতি । তে কুরবঃ, অন্যে যে বন্থধাধিপাশ্চ সম্তি তে চ, অকম্মাভিস্বিগর্ান্ সর্বথা 

নিজ্জিতান্ শ্রত্বা, কদাচনাপি ন স্থান্তস্তি শিরুদ্যমা গৃহে স্থাতুং নাহিযাকি) ত্রিগর্থবন্ুত্তাৎ। 

অতএব টৈর্মে গোহরণসম্ভব এবেতি ভাবঃ ॥১০। 

তম্মাদিতি। তচ্ছাৎ, যে যোধাঃ, ত্রিগর্ভেঃ অবিক্ষতাঃ গতযুদ্ধে অনাহতাঃ তে মে যোধা 

যোদ্ধারঃ মহতা বলেন সৈম্যেন আবৃতাঃ সন্তঃ, উত্তরম্ত পরীন্সার্থং রক্ষার্থং গচ্ছন্ত ॥১১৪ 
৯ প৮০০৯০ সপ পাপা ০:০৩ পপ ০৯ পপ 

ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ছুধ্যোধন ও অশ্বখামা-এই অতির্থ ছয় জনকে জয় 

করিবার “জন্ত, অত্যন্ত সাহসবশত্ঃ একাঁকীই রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া 

গিয়াছেন” ॥৭--৮। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--তাহার পর পুত্র উত্তর বৃহন্নলীকে সারথি করিয়া 

একমাত্র রথে যুদ্ধে গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিরাটরাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 

সকল মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন-_॥৯॥ 

«আমরা ত্রিগর্তদিগকে সর্ধপ্রকারে জয় করিয়াছি, ইহা শুনিয়া সেই 

কৌরবেরা, কিংবা অন্ত যে সকল (ত্রিগর্তদের বন্ধু ) রাজা আছেন তাহারা, কখনও 

স্থির থাকিতে পারেন না ॥১০॥ 
অতএব ত্রিগর্তেরা যুদ্ধে যাহাদিগকে আহত না করিয়াছে, আমার সেই 

” যোদ্ধারা বিশীল সৈম্তে পরিবেষ্টিত হইয়। উত্তরকে রক্ষা করিবার জন্ত গমন 

করুক” ৪১১৪ 
চিঠিঠিরি রে রিরিরিরিনিিারিট

 ৭: রটনা 

| ৯) ***বৃহয়্লাসারখিমাজিবর্ঘনয্ব-প্
র কব রা ম। (১০)*, জিগর্তান্ নিংল্তান- বা 

ম....ঝিগর্জান বিজিতান্ম-ভা। ও 



পর্বধণি ভ্রিযস্িতযোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬১ 

হয়াংশ্চ নাগাংশ্চ রখাংশ্চ লীত্রং পদ্াতিসংঘাংশ্চ যুধি প্রবীরান্। 
প্রস্থাপয়ামাস হুতম্ক হেতোবিচিত্রবন্ত্রাভরপোপপন্গান্ ॥১২॥ 

এবং রাজ! স ষত্স্যানাং বিরাটো বাছিনীপতিঃ | 
ব্যাদিদেশাথ তাং ক্ষিপ্রং বাহিনীং চতুরজিনীম্ ॥১৩। 
কুমারমাশ্ু জানীত যদি জীবতি ব! ন বা। 
যন্ যন্তা গতঃ যণ্ডে। মন্তেহহং ন স জীবতি ॥১৪॥ 

তমব্রবীদ্ধন্নরাজে। বিহ্স্য বিরাটরাজন্ত ভূশাভিতগুম্। 
বৃহ্গল। সারথিশ্চেম্নরেন্দ্র! পরে ন নেম্যস্তি তবাছ্য গাস্তাঃ ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
হয়ানিতি । স্ৃতশ্ত উত্তরন্ত তত্রক্ষায়া হেতোঃ, শদ্রমেব, হয়ান্ অশ্বাংস্, নাগান্ হুত্বিনশ্চ, 

রথাংশ্চ, বিচিত্রবস্তাভরণৌপপন্নান্, যুধি প্রবীরান্ প্রকুশুরান্, পদাতিসংঘাংস্চ, প্রস্থাপয়ামাস 
প্রন্থাপযিতুমিয়েষ, বিরাট ইতি শেষ: ॥১২। 

এবমিতি । অথ মতস্টানাং রাজ! বাহিনীপতিশ্চ স বিরাটঃ, ক্ষিপ্রমেব চতুরঙ্গিণীং তাং 
বাহিনীম্, এবং ব্যাদিদেশ। “হস্তযস্থরখথপাদাতং সেনাঙ্গৎ স্যাচ্চতুষ্টয়ম্” ইত্যমঃ $১৩। 

কুমারমিতি । হে যোধাঃ | যৃয়ম্ত আশু শী্মেব, কুমারমুত্তরং ততদ্বৃত্ান্তমিতার্থঃ 

জানীত, স যদি বা জীবতি, ন বা জীবতি। ষণ্ডে! বৃহঙ্গলারপো নপুংসকজনঃ, যন্ত যন্ধা 

সারথিং সন্ গতঃ, স কুমারে! ন জীবতি, ইত্যহৎ মন্তে ৪১৪৪ 

তমিতি। ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরস্ত বিহন্য, ভূশা ভিতগ্ুম্ অতীবোদিপ্২ তং বিরাটরাজ মকৰীৎ | 

হে নরেন্দ্র! বৃহম্গলা চেৎ সারথিরভূৎ, তদা পরে শঙ্জবঃ, অগ্য তাম্তব গাঃ, ন নেস্কত্ধি নেতৃং 

ন শক্ষ্যস্তি ॥১৫। 

(এই কথা বলিয়া, বিরাটরাজা) সত্বরই হস্তী, অশ্ব, রথ এবং যুদ্ধে প্রকৃষ্ট 

বীর ও বিচিত্র বস্ত্রাল্কারযুক্ত পদাতিসমূহকে পুত্রের রক্ষার জন্য পাঠাইবার 

ইচ্ছ৷ করিলেন ॥১২। 
তাহার পর মংস্যদেশের রাজা ও সেনাপতি বিরাট সত্বরই সেই চতুরঙগিপী 

সেনাকে এইরূপ আদেশ করিলেন_॥১৩ 

«তোমরা যাইয়া সত্বর জান যে, কুমার জীবিত আছে কি না!। হায়! 

নপুংসক যাহার সারি হইয়া গিয়াছে, সে জীবিত নাই বলিয়াই আমি মনে 

করি” ৪১৪1 

(১২) ইতঃ পরষ্ “বশম্পায়ন উবাচ প্র। (১৩) ইতগ্রস্ৃতি গ্লোকচতুটরং তা 

নাস্তি। (১৪)..গতঃ যণ্য-_-বা বরা ম। 4১৫) তমববীঘ্দুতঃ প্রহন্ত বিরাটসার্তং 

কুরুতিঃ প্রতপ্তম্_-প্র। | 

বিয়াট-৭২ (১২) 

শপে 



সরব্ান্ মহীপান্ সহিতাম্ কুরংশ্চ তখৈব দেবাহ্রযক্ষনাগান্। 
অলং বিজেতুং সমরে সুতন্তে ঘুধি স্ছিরঃ সারখিনা হি তেন ৪১৬৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । | 
অধোতরেণ প্রহিতা দুতান্তে লীগামিনঃ। 
বিরাটনগরং প্রাপ্য জয়ষাবেদয়ংস্তয়োঃ ॥১৭॥ 

যাড্যত্তশ সর্ববমাচধ্যো মন্ত্রী বিজয়মুতমম্। 
পরাজয়ং কুরূণাঞ্চাপ্যুপায়াস্তং তথোতরম্ ॥১৮॥ 

সর্ববা বিনিজ্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ 
উত্তরঃ (সহ সৃতেন কুশলী তে পরস্তপ ! ॥১৯। 

ভারতকৌমুদী 

সর্বযানিতি। হে রাজন! তে স্থৃতঃ, তেন বৃহস্নলারপেণ সারখিনা, যুধি স্থিরঃ লন্, 
সময়ে সহিতান্ সশ্মিলিতান্, সর্বান মহীপান কুরংস্চ তথৈব দেবাস্থরঘক্ষনাগান্, বিজেতুম্ 
অলং সমর্থ: স্টাৎ ১৬৫ 

অথেতি। অথ উত্তরেণ প্রহিতাঃ প্রেরিতাঃ, শীশ্রগাষিনন্তে দূতাঃ, বিরাটনগরং প্রাপা 

গন্ধা, তয়োরজ্ঞুনোত্তরয়োঃ, জয়ম্ আবেদয়ন্ ব্যজ্ঞাপয়ন্ ১৭৪ 

রাজ ইতি । মন্ত্রী, উত্তরশ্ত উত্তমং বিজয়ম্, কুরূণার্গপি পরাজয়ম্, তথা উপায়াস্তমাগঞ্ছত্ত- 
মুক্তরমূ, ইতি তত সর্বং বাজ: সমীপে আচখ্যো ॥১৮। 

সর্বা ইতি। হেপরস্তপ! উত্তরেণ সর্বা গাবে!৷ বিনিজ্জিতাঃ, কুরবশ্চ পরাজিতাঃ, তে 
তব উত্ত্রশ্চম্তেন সারখিন। সহ, কুশলী বর্তে ॥১৪। 

তখন যুধিষ্টির হাস্ত করিয়া সেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিরাটরাজাকে বলিলেন-__ 
“মহারাজ ! বৃহম্নল। যদি সারথি হইয়া থাকেন, তবে শক্ররা আজ আপনার 

সেই গরুগুলিকে নিতে পারিবে না ॥১৫॥ 
আর আপনার পুত্র সেই বৃহন্ললাসারথির গুণে যুদ্ধে স্থির থাকিয়া 

সম্মিলিত সমস্ত রাজা, কৌরব, এমন কি দেবতা, অনুর, যক্ষ ও নাগদ্দিগকেও 
যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন” ॥১৬। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর উত্তরের প্রেরিত সেই শীআ্গামী দূতের 
বিরাটের রাজধানীতে যাইয়া অঞ্জন ও উত্তরের জয় ঘোষণা করিল ॥১৭॥ 

তংপরে উত্তম জয়লাভ, কৌরবগণের পরাজয় এবং উত্তর আসিতেছেন, 
ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্তই মন্ত্রী রাজার নিকটে বলিলেন ॥১৮% 

(১৯)""'দেবান্থরসিতক্ষান্_-ব! ব রা ম,””"অতীব জেতুং লমরে_রা! ম। (১৭), 

জয়মাবেদয়ংস্ততঃ-_প্র,* *ব্জিয়ং সমবেদয়ন্-_-বা ব রা ম। (১৮)*'উপায়াতম্-প্র-”* 

কুরূপাঞ্চ উপায়ান্বম_ভা। ৎ 



যুষিতঠির উবাচ। 
মিষ্ট তে নিজ্জিতা গাবঃ কুরবশ্চ পরাজিতাঃ | 
দিষ্ট্া/ তে জীবতি হৃতঃ শ্রায়তে পাধিবর্ধভ ! ॥২০॥ 
নাস্ভুতং তদহুং মন্যে বতে পুত্রোহজয়ৎ কুরূন্। 

ঞ্রুব এব জয়ত্তন্য যন্থা যস্তা বুহছল। ॥২১॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততো। বিরাটে। নৃপতিঃ সংপ্রহ্টতনূরুহধঃ | 
শ্রুত্বা তু বিজয়ং তম্ত কুমারস্ামিতৌজসঃ । 
আচ্ছাদয়িত্বা দূতাংস্তান্ মন্ত্রিণঃ সোহভ্যচোদয়ত ।২২॥ 

ভারতকৌমুদী 

দিষ্ট্েতি। হে পাথিবধভ! দিষ্ট্যা ভাগ্যেনৈব তে গাবো নিজ্জিতাঃ, ফুরবশ্চ পয়াজিতা:, 

দিষ্ট্যা তে স্থৃতস্চ জীবতি, ইতি শ্রয়তে ॥২০। 

নেতি। হে বাজন্! তে পুত যৎ কুরূন্ অজয়ৎ, তদহম্ অভ্ভুতং ন মন্কে। যেন ছি 

বৃহঙ্গল। যন্ত। যস্তা সারঘিঃ, তশ্ জয়ে। প্রুব এব ।২১৪ 

তত ইতি। ততস্ত স বিরাটো নৃপতিঃ, অমিত জসন্ডল্ঞ কুমারম্ত উত্তরক্ব, বিজদ্বং 

শ্রদ্ধা, ৫ হষ্টতনৃরুহ আনন্দেন রোমাঞচতদেহঃ সন্, তান্ দুতান, আচ্ছাদয়িতা] পারিতোধিক- 

বস্তৈরাবৃত্য, মস্ত্িণঃ, অভ্যচোদয়ৎ প্রেরয়ৎ। ষটপাদোহয়ং ক্লোকঃ 1২২। 

(তিনি আরও বলিলেন যে) “হে পরন্তপ মহারাজ | সমস্ত গর বিজিত ও 

কৌরবের। পরাজিত হইয়াছে এবং আপনার উত্তরও সারখির সহিত কুশলে 

আছেন” ৪১৯৪ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন-_“রাজশ্রেষ্ট! ভাগ্যবশতই আপনার গরুগচলি বিজিত 

ও কৌরবেরা পরাজিত হইয়াছে এবং ভাগ্যবশতই আপনার পুত্র জীবিত 

আছেন-_শুনিতে পাইলাম ॥২০। 

মহারাজ! আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে জয় করিয়াছেন, সেটাকে 

আমি অদ্ভুত বলিয়া মনে করি না। কারণ, বৃহষলা ধাহার সারথি হুন, তাঁহার 

জয় নিশ্চয়ই হইয়া! থাকে” ॥২১৪ 

(২.)--দিষ্্যা তে ৰিজিঃ পুঞ্জ-_ প্র, বিনিজ্ছিতা গাব? কুরবন্চ পলাকিতা-বৰা বর! 

ম, বিভীয়ার্থ,বাৰ রা অ নাস্তি। (২১) নাসৃতং দেব মনতেহহম্ববা ব রাম, লাভ, 

খ্বিছ--ভা। (২২) দ্বিতীয়ার্ং ভা। নান্তি।” মাম রা! ম,+"পৃজরামাল দুতাংস্তান্ব-তা। 



সিন ব্রা 

রাজমার্গাঃ ক্রিয়স্তাং মে পতাকাভিরলঙ্কতাঃ । 
পুষ্পোপহারৈরপ্্যস্তাং দেবতাশ্চাপি সর্ববশঃ ৪২৩. 
কুমারা যোধমুখ্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কতাঃ ৷ 
বাদিত্রাণি চ সর্ববাণি গুত্যুদ্যান্ত হুতং মষ ৪২৪৪ 

ঘণ্টাবান্ মানবঃ শীত্রং মতঞ্চারুচ্য বারণম্। 
শৃঙ্গাটকেমু সর্বেষু আখ্যাতু বিজয়ং মম ॥২৫ 
উত্তর! চ কুমারীভির্বহবীভিরভিসংর্তা! | 
শৃঙ্গারবেধাভরণ। প্রত্যুদ্যাতু বৃহন্গলাম্ ২৬ 

ভারতকৌমুদী 
রাজেতি। হে মন্্িণঃ! মে রাজমার্গাঃ পতাকাভিরলঙ্কতাঃ ব্রিয়ন্তাম্, পুষ্পাণি চ অস্তে 

উপহারাশ্চ তৈ2, সর্ববশঃ সর্ব দেবতাশ্চাপি অচ্চান্তাম্ ৪২৩৪ 

ফুমারা ইতি। কুমারা বালকাঃ, যোধমুখ্যা যোস্ধৃশ্রেষ্ঠাঃ, হ্বলক্কতা গণিকাশ্চ, সর্ধাণি 

বাদিহাণি চ, মম সত, প্রত্যুদ্যান্ধ ॥২৪। 
ঘণ্টেতি। কিঞ্চেতি চার্থঃ। ঘণ্টাবান্ লোকাবধানায় ঘণ্টাবাদনকারী কশ্ছিষ্মানবঃ 

শীত মতং বারণং হুন্ডিনমারুহ, সর্ধেষু শ্ঙ্গাটকেষু চতুষ্পথেযু, মম বিজয়ম্ড আখ্যাতু ব্রবীতু। 

“তুল্যে শৃঙ্গাটকচতুষ্পথে” ইত্যমরঃ ॥২৫। 
উত্তরেতি । উত্তর] চ, শুল্লারন্ত বেধাভরণানি যন্তাঃ সা, বহ্বীভিঃ কুমারীভিঃ অভিসংহ্তা 

টিনার চ সতী, বৃহক্গলাং প্রতাদ্যাতু ॥২৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

দক্ষিণগোগ্রহবৃকাস্তমাহ- ধনং চেতি 1১--৩॥ সভাজিতঃ পুজিতঃ ॥৪--২১। আচ্ছা 

দরিত্বা বস্বাদিভিরভাাচ্চা ॥২২২-২৪॥ শৃজাটকেষু চতুষ্পথেযু। দশ্ঙ্লাটকং ভবেদ্বারি বণ্টকে 

চ চতুষ্পথে” ইতি মেদিনী ॥২৫॥ শৃঙ্গাররেধাভরণা নাট্যরসবেধাভরণা | “শৃঙ্গারঃ স্থুরতে 

বৃস্তাস্ত শুনিয়া, আনন্দে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া, সেই দূতগণকে পারিতোধিক 
বস্ত্র দান করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন-7॥২২। 

“মস্ত্রিগণ ! আপনারা আমার রাজপথগুলিকে পতাকাদারা শোভিত করুন 

এবং পুষ্প ও অন্তান্থ উপহারদ্বার৷ সমস্ত দেবতার পুজা করুন ॥২৩॥ 
কুমারগণ, যোসৃশ্রেষ্ঠগণ, সুন্দর অলম্কৃত বেশ্ঠাগণ এবং সর্বপ্রকার বাছ্ধ 

আমার পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করুক ॥২৪॥ 
এবং ঘণ্টাবাদনকারী কোন লোক সত্বর মন্ত হস্তীতে আরোহণ করিয়া 

সকল চতুষ্পথে যাইয়া আমার জয় ঘোষুণা করুক ॥২৫। 

(২৪) কুমারঘোধম্থ্যাশ্৮-বাঁ ভা। (২৫) প্টায়াণবকঃ রা (২৬. 
গ্রতাদ্যাতৃ হত মম। বৈশম্পারন উববাগ।-_বা বরা ম। | ক 



পর্ব্ধণি রিষর্িতযোধ্থ্যায়ঃ | চিনি 
শরচস্বৈব রাজ্ছে। বচনং হি তন্য সর্ব তদা। স্বম্তিকপাপয়শ্চ । 
ভের্য্যশ্চ তৃর্ধযাণি চ বারিজাশ্চ বেষৈঃ পরার্ফৈঃ প্রমদাঃ গুভাশ্চ 1২৭৪ 
তখৈব সুতৈঃ সহ মাগধৈশ্চ নান্দীকরাগ্যাঃ পণবাশ্চ বাস্াম্। 
পুরাছিরাটস্ত মহাবলম্ত প্রত্ুদ্যঘুঃ পুত্রমনম্তবীর্য্যম্ ৪২৮৪ (যুখাকম্) 

প্রস্থাপ্য সেনাং কন্যাশ্চ গণিকাশ্চ স্বলঙ্কতাঃ। 
মত্স্যরাজে। মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রহ্ুষ্ট ইদমত্রবীশ ॥২৯1 
অক্ষানাহুর সৈরিন্ধি! কস্ক! দ্যুতং প্রবর্ততাম্। 

তং তথাবাদিনং দৃষ্ট। পাগুবঃ প্রত্যভাষত ॥৩০॥ 
হারা খারা ৮ ক ও রী ০৯৮ ক ও টি এই রনির ক বি ও বা এ $ ক:০ ও কিক কা ৬ জব কিক জজ উপপবপদরবররাইইর 

শ্রত্বেতি। তদা তন্ত রাজ:, ততচনং শ্রুত্বৈব হি, স্স্তিকানি ধান্ধদর্ববাদীনি মাঙ্গলিক - 

প্রধাণি পাণিধু ঘেবাং তে, *ম্বস্তিকং মঙ্গসপ্রব্যে ইত্যাদি মেদিনী, সর্ব্বে জনাশ্চ, ভের্ধযশ্ঃ 

তুর্ধ্যাণি চ বাগ্ঠানি, বারিঙ্জাঃ শখাশ্চ, পরার্ধৈক মৈর্বেষৈবিশিষ্টাঃ,। শুভাঃ প্রমদা ঘুবতয়শ্চ, 
তখৈব হুতৈর্ধাগধৈশ্চ নহ নান্দীকরাগ্ঠাঃ, স্ভাদয়ঃ গ্ততিপাঠকবিশেবাঃ, পণবা বাস্চবিশেষাশ্চ, 

অন্তত্থান্তঞ্চ, এতানি, পুরাৎ্, মহাব্লম্ত বিরাটহ্) অনস্তবীর্ধ্যং পু্মুত্তরং প্রত্যুদ্যযুঃ ॥২৭---২৮। 

প্রস্থবপোতি ৷ মহাপ্রাজে মত্য্যরাজ: প্রঃ সন্, সেনাম্। হ্বলক্কতাঃ কন্তাশ্চ গশিকাশ্ত 

প্ন্থাপ্য, ইদমত্রবীৎৎ ॥২৯। 

ভারতভাবদীপঃ 

নাট্য” ইতি মেদিনী ॥২৬। দ্বস্তিকং মঙ্গনারাত্তিকাদি দধিপূর্বাদি চ পাণৌ যন্ত তৎ স্বস্তিক- 

পাণিভূতম্ খদ্ধিমৎ, বারিজাঃ শখ্খাঃ &২৭॥ নান্দীবাগ্াঃ মঙ্গলবাগ্ানি, তুধ্ত্া্ধা “অযুবাদ্চানি 

আর উত্তরাও শুঙ্গারনৃচক বেষ ও ভূষণ ধারণ করিয়া বছতর কুমারীগণে 

পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহনলার প্রত্যুদ্গমন করুক” ॥২৬ 

তখন বিরাটরাজার সেই কথা শুনিয়াই মাঙ্গলিকদ্রব্যহস্ত সকল লোক, 

ভেরী, তৃর্য্য, শব্ধ, উত্তমবেষধারিণী সুলক্ষণা মহিলাগা, সত ও মাগধগণের 

সহিত নান্দীকরপ্রভৃতিরা এবং পণব ও অন্ান্ত বাধ রাজধানী হইতে মহাবল 
বিরাটরাজার মহাবীর পুত্রের প্রত্যুদ্গমন করিল ॥২৭__২৮॥ 

মহাপ্রাজ্জ বিরাটরাজা আনন্দিত হইয়া সেনা, -সুন্বর অলঙ্কৃত কন্ঠাগণ ও 

বেশ্টাগণকে প্রেরণ করিয়া এই কথা৷ বলিলেন--1২৯॥ 1 

(5 হ্র্ধা চোহ বচলং পাবিবন্ত সর্ধং পুরং স্বত্তিকপাণিভূতম্-বা ব রা! ম, র্যা বৈ 
তথচনং পার্ধিবন্ত পুরঃপরাং দ্বস্তিকপাণয়শ্চ _তা। (২৮)-"'নান্সীবাভাঃ পণবাৃর্াবান্ধাঃ 

_বা বরা ম$-বীণাবাস্তাঃ পণবান্তূ্যবাস্থম_তা। ইতঃ পরম্ বৈশম্পায়ন উবার. 
প্র। (২৯)-""মত্শ্তরাজে। মহাতেজা:-্ভা। (৩০) "কস্ধে। দূযুতে প্রবর্ততাম্-্প্র। ইঃ 

পরষ্ “যুধিত্তির উবাচ'__ম। | 



ন দেবিতব্যং হুষ্টেন কিতবেনেতি নঃ শ্রম্তম্। 
স ত্বমগ্য মুদ। যুক্ত! নাহং দেবিতুমুত্সহে | 
প্রিয়ন্ত তে চিকীর্বাষি বর্ততাং যদি অন্যসে ॥৩১॥ 

বিরাট উবাচ । 
স্্রিয়ো গাবে। হিরণ্যঞ্চ যচ্চান্যদস্ত কিঞ্চন। 

নমে কিঞ্চিত্বয়া রক্ষ্যমস্তরেণাপি দেবিতম্ ॥৩২॥ 

কঙ্ক উবাচ। 

কিং তে দ্যুতেন রাজেন্দ্র ! বনুদোষেণ মানদ ! | 
দেবনে বহবো দোষাস্তম্মাভৎ পরিবর্তভয়েত 1৩৩1 

পচ তাও বা রা ৫৮ ৮০৬০ 2৮ ও এন জা ক জচ চ জজ & ৮৮৬ ও ও রচ চক হজ ৮ জব জা জাত এ 

ভারতকৌ মুদী 

অক্ষানিতি। হে সৈরিদ্রি! অক্ষান্ পাশকান্, আহর আনয়। হে কক্ক! দ্যুতং 
প্রবর্ততাম। তং বিরাটং তথাবাদিনং দৃষ্বা পাবো যুধিষ্টিরঃ প্রত্যতাষত ॥৩০। 

নেতি। হৃষ্টেন কিতবেন দৃ্যুতকারেণ, ন দেবিতব্যং দ্যুতক্রীড়া ন কর্তব্যা, ইতি নঃ 
অস্দাকং প্রুতমান্তে। স তমন্য মু্দা আনন্দেন যুক্তঃ। অতএবাহং দেবিতুং ন উৎসহে। 

তেন চ তে অন্তৎ যৎ কিমপি প্রিয়ং কার্ধ্যম্, চিকীর্যামি কর্ত,মিচ্ছামি | যদি মন্তসে অন্ধুমন্তসে, 
তহি তৎ বর্ততাম্। বট্পার্দোহয়ং ্লোকঃ ৪৩১৪ 

ইদানীং দ্যতারভ্তে নিরতিশয়ানন্দাকুলতয়| মম বহুধনবায়সন্ভব ইত্যাশঙ্কয়া1! চেন্গিবারয়সি 

তঙ্্রাহ-_স্ত্িয় ইতি। দেবিতং দ্বাতক্রীড়াম্, অন্তরেণ বিনাপি, স্্রিয়ো! গাবঃ, হিরণ্যং ধনম, 

অন্যৎ যচ্চ কিঞ্চন বন্ধ অন্তি, তেষাং মধ্যে মে মম কিঞ্চিদপি ত্তয়া না রক্ষ্যং রক্ষিতুৎ ন শক্যম্, 
আনন্ছেন ঈম দশিসম্ভবাদিতি ভাব; ॥৩২। 

শরিক! তুমি পাশক আনন কর ক দৃতীড়া আরম্ভ হউন 
বিরাটরাজ। সেইরূপ বলিলেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন-_1৩০॥ 

“মহারাজ! আমাদের শুনা আছে যে, দ্যুতকারী অত্যন্ত আনন্দিত 

অবস্থায় দৃতক্রীড়া করিবে না; ন্ুতরাং আপনি আজ অত্যন্ত আনন্দিত 

বলিয়া আপনার সহিত দৃৃতক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আপনার 

অন্থ যে কোন প্রিয়কাধ্য করিতে ইচ্ছা করি; আপনি যি অনুমতি করেন, 
তবে তাহাই হউক” ॥৩১। 

বিরাটরাজা বলিলেন-__-“কন্ক ! দ্যুতক্রীড়া না করিলেও, স্ত্রী গরু, ধন, 
কিংবা আমার অন্ত ঘে কোন বস্তু আছে, তাহার কোনটাই তুমি রাখিতে 
পারিবে না” ॥৩২॥ 

(৩১.-"তং ত্বামভ মুদবা যুক্তম_-বা বরা মন ত্বাঞ্চ প্রমুদ। যুক্তম্__ভা, তৃতীয়া, ভা 
নান্তি। (৩২) বস্থ কিঞ্চন'**রক্ষাং ৫৩*-দেবিতুম-বা র রা ম,***দেবিতুদ্_-ভা। 
(৬০)..দেবিতে বহুবঃ.**পরিবঞ্জয় প্র, '**তম্থাত্বং পরিবজ্জয়েঃ--ভা।। | 



শতাস্তে ফদি ব। দৃষউঃ পাগুবে। বৈ যুরধিতিরঃ। 
সরাজ্যং সুমহত স্ফীতং ভ্রাতংশ্চ ভ্রিদশোপমান্ ॥৩৪। 
দ্যুতে হারিতবান্ পূর্ববং তম্মাদ্দযুতং ন রোচয়ে। 
অথব! মন্যনে রাজন্ ! দীব্যাম যদি রোচতে ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্) 

বৈশম্পায়ন উবাড। 
প্রবর্তমানে দ্যুতে তু মতন্যঃ পাণুবমব্রবীৎ | 

পশ্য পুত্রেণ মে যুদ্ধে তাদৃশাঃ কুরবে। জিতাঃ ॥৩৬॥ 
পভ কি ও উর ক ও ও ৩৬ গজ ঝা 

ভারতকৌমুদী 

কিষ্ষিতি। হে মানদ! সম্মানকারিন্! বাজেন্র | বছদোধেপ দ্যুতেন কিং তে 

প্রয়োজনম্। দেবনে বহব এব দোষাঃ সম্তি, তন্মাৎ প্রাজ্ঞ্তদ্দেদনং পরিবর্জয়েৎ ॥৩৩। 

শ্রুত ইতি । হে রাজন! ঠে স্বয়া পাওবো! যুধিষ্ঠির, দৃষ্টো যদি বা শ্রুতঃ। স যুধিষ্ঠিরঃ, 

পূর্ববম্, স্থমহৎ অতিবিশালম, স্ষীতং সমৃদ্ধ রাজাম্ জ্রিদশোপমান্ দেবহুল্যান্, শ্রাত,শ্চ দযুতে 

হারিতবান্। তক্থাদহং দ্যুতং ৭ রোচয়ে | অথবা ত্বং মদি মগ্যসে অহুমন্তসে ঘদি চ তত্তে 

রোচতে, তদা দীব্যাম দতক্রীড়াং করবাম ॥৩৪-_-৩৫॥ 

প্রেতি। ছাতে প্রবর্তমানে তু, মখগ্তো! বিরাটঃ, পাগুবং যুধিষ্টিরমন্ত্বীৎ। হে কন্ক! 

পঙ্ঠ, মে পুজ্রেণ উত্তরেণ যুদ্ধে, তাদৃশ! মহাবীরাঃ কুরবে। জিতাঃ ॥৩৬। 
পাপী শপপাসপিপশ ০০০০ প্রি ৯৭৭ ৯ বি পাস ০০ শামস, 

১৯ পাপা বা প্া্প্বহাবও কপাল 

কন্ক (যুধিষ্ঠির ) বলিলেন-_“মানদাতা রাঁজশ্রেষ্ঠ | বহু দোষের আকর দ্যত- 

ক্রীড়াঘারা আপনার কি ফল হইবে? দৃ[তক্রীড়ায় বহুতর “দোষ স্াছে; 

অতএব বুদ্ধিমান লোক তাহা ত্যাগ করিবেন ॥৩৩। 

রাজা! আপনি পাওুর পুত্র যুধিষ্টিরকে দেখিয়া থাকিবেন, কিংবা তাহার 

বিষয় শুনিয়। থাকিবেন। তিনি পুর্ধরবে অতিবিশাল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এবং 

দেবতার তুল্য ভ্রাতুগণকে পথ্যন্ত দৃ[তক্রীড়ায় হারিয়াছিলেন; অতএব আমি 

দ্যক্রীড়। করিতে ইচ্ছা করি না; অথবা আপনি যদি অনুমতি করেন, কিংব 

দ্যতক্রীড়াতেই আপনার একাস্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অগত্যা তাহাই 

করিব” ৪৩৪---৩৫॥ 

বৈশস্পাঁয়ন বলিলেন-_দাতক্রীড়া চলিতে থাকিলে, বিরাটরাজা যুধিষ্টিরকে 

বলিলেন_কছ্ধ। দেখ, আমার পুত্র যুদ্ধে তাদৃশ কৌরবগণকে জয় 

করিয়াছে 1” 8৩৬॥ ্ 

(৩৪) পাগুবেয়ে| ঘুধি্িরঃ | স রাষ্রম্বৰা এ রা ম। (৩৫).""হারিতবান্ সর্যম্--বা 

বরা ম। তশ্থাদ্দ্যুতং ন ধেবয়েৎ'*'দীব্যাব-তা । (৩৯)."কুরবে। হতাংস-ভা। 



৫৬৮ বহাতাকতে বিরাট- 

ততোহত্রবীন্মৎস্যরাজং ধর্দপুত্রো যুধিতিরঃ | 
বৃহ্ক্গল! যস্ যস্ত। কখং সন বিজেধ্যতে ৪৩৭ । 

ইতুযক্তঃ কুপিতো! রাজা! মত্স্যঃ পাগুবমত্রবীতু। 
সমং পুত্রেণ মে যণ্ডং ব্রঙ্গবন্ধো ! গ্রশংসসি ৪৩৮৪ 

বাচ্যাবাচ্ট্যং ন জানীষে নুনং ষাষবমন্যাসে | 

ভীগ্ষপ্দোণমুখান্ সর্ববান্ কথং বণ্ডে। বিজেষ্যতে 1৩৯1 

বয়স্থত্বাত্ত, তে ব্রহ্ম্নপরাধমিষং ক্ষমে । 
নেদৃশং তে পুনর্বাচ্যং বদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥৪০। 

০০৪27 ঞ রশাড র4) ৫ ৫ ক 8 ও ৫১ ০ & ৫১2৬ ৪০ কু জজাও উত্তরা দক এ অগ্রারা এর এ রড ও ৬৪৪8৫ ৪ ৪ রাজ ৮ ৪৬ ও এ ও ৯ ০ ও রাও 0 ও এ ৮ ০৪ ৩৯ ও পাচ রা কত ওজু কজন কক ৮৩ ৮ এন ত ৬৪২৯০৬০০৩০৬ জত ২৬ জএকঞ্ক ওত পক ৩ আজও ও বক ভা ও ও ও আত ও রচগচও ও ও খচ এড জর হর ও ঝচ উপ বট ক রা গর এই ও ১ ৪৯ জপ জা 

তত ইতি। ততো! ধর্মপুতো যুবিষ্তিরঃ মতস্ারাজমব্রবীৎ | বৃহন্নলা যস্া যস্তা সারথিঃ, 

স কথং ন বিজেন্ততে ॥৩৭। 

ইভীতি। ইত্যুক্ঃ কুপিতো! রাজ! মখন্ডে। বিরাটঃ, পাগুবং ুধিরিরমব্রবীৎ | হে ক্র্- 

বন্ধে! | ক্রাক্ষণাধম ! তং মে পুত্রেণ সমং তুল্যমেব, যগ্ডং নপুংসকং প্রশংসসি । হদস্ধ 

মহদন্তাষ্যমিত্যাশয়ঃ ৷ পরহ্মবন্ধুরধিক্ষেপে” ইত্যমরঃ | পপণ্কঞ্চুকিনৌ। যণ্ডো” ইতি ত্রিকাণ্ড- 
শেষঃ। পণ্ড] নপুংসকমেব ॥৩৮। 

বাচ্যেতি। ত্বং বাচ্যাবাচ্য, ন জানীষে। অথবা নৃনং নিশ্চিতমেব মামবমন্তসে। 
হণ্ডো নপুংসকরূপ। বৃহন্নলা কখং ভীঙ্গপ্রোণধুখান্ সর্ববান্ কুরূন্ বিজেন্ততে ॥৩৯। 

বয়স্তেতি। হে বর্ধন! ব্রাক্ষণ ! বয়ন্তত্বাৎ তে তব ইমমপরাধমহং ক্ষমে । অতএব 
যদি জীবিভূমিচ্ছপি, তদা তে তব, ঈদৃশং পুনর্ন বাচ্যম্ 8৪০৪ 

তাহার পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির বিরাটরাজাকে বলিলেন-__“বৃহম়নলা ধীহার 
সারথি হইয়াছিলেন, তিনি কেন জয় করিতে পারিবেন না ?” ॥৩৭। 

এই কথা বলিবামাত্রই বিরাটরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন-__ 
“ব্রাহ্গণাধম! তুমি আমার পুত্রের সমানই একটা নপুংসকের প্রশংসা 
করিতেছ ! ৪৩৮1 

কোন্ কথা বক্তব্য, কিংবা কোন্ কথা অবক্তব্য, তাহা তুমি জান না; অথবা 

নিশ্চয়ই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। (আমি জিজ্ঞাসা করি--) একটা 
নপুংসক কি করিয়। ভীম্ম-দ্রোণপ্রভূতি সকল বীরকে জয় করিবে ? ॥৩৯॥ 

ব্রাহ্মণ ! তুমি আমার সখা বলিয়া তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা 
(৩৭) ততোহ্ত্রবীন্মহাত্মা স এনং রাজা বুধিঠিরং_-বা ব রা ম,.”.স কথং ন বিজেন্ততি-_ 

বা ব,*"কথং স ন জয়েদ্ুধি--রা ম। (৩৮)"'মে বণ্চম্-বাব রা ম ভা। (৩৯) 
সর্ধযান্ কম্থা্ম স বিজেন্ততি--বা, ব র। “ম,**শুরান্ ক্থাক্স স বিজেন্ততি--তা। (৪) 
বরস্ৃত্বাত,তং বন্ধন !--তা।। * | 



পর্ব জিষিতযোহথ্যায়ঃ । ৫৬৯ 

যুধিষ্ঠির উবাচ । | 
যত্র ভ্রোণক্ডথ। ভীন্মে। ভ্রোণিবৈকর্তনঃ কপ: 

ভুর্য্যোধনশ্চ রাজেন্দ্র! তথৈবান্যে মহারথাঃ ৪৪১ 
মরুদ্গণৈঃ পরিবৃতঃ সাক্ষাদদপি শতন্রুতুঃ । 
কোহন্যে। বৃহঙ্গলায়াস্তান্ প্রতিযুধ্যেত সঙ্গতান্ 8৪২৪ (যুগ্মকম্) 

বস্ক বাহুবলে তুল্যো ন ভূতো৷ ন ভবিষ্যতি | 
অতীব সমরং দৃষ্ট।। হর্ষো যস্তোপজায়তে ॥৪৩॥ 
যোহজয়ত সহিতান্ সর্ববান্ সুরাম্বরমন্ধোরগান্। 

তাদৃশেন সহায়েন কম্মাঙ্গ স বিজেষ্যতে ॥8৪॥ (যুগ্মকম্) 
৪ ওপার বা থা ও রাড গাল জা ৭ বা ডি ওই 

ক 5৪৪5 ৩৬) কছ ডক তক ৮৬৭ কব ০ ৫৩ প% রি জাকাপচ ডুব উজ খাও টি জ ও কচ ও জিও 

ভারতকৌমুদী 

যত্ত্রতে। হে রাজেন্দ্র! যত্র সমরে, দ্রোণঃ। তথ! ভীম্মঃ, আৌণিরম্বখা মা, বৈকর্তন£ 

কর্ণ? কুপঠ ছুর্যোধনশ্চ, তখৈব অল্তে বিকর্ণাদয়ো মহারথাশচ আগতাঃ ) তত্র সমরে, হৃহঙ্গলায়। 

অন্তঃ কে। জনঃ, সঙ্গতান্ সম্মিলিতান্, তান্ দ্রোপাদীন্, প্রতিযুধ্যেত, কিঞ্ক মরুতাং দেবানাং 

গণৈং পরিবৃতঃ: সাক্ষাৎ শতক্রতুরিন্দ্রোঘপি কিং প্রতিযুধ্যেতেতি কাকু; অপি তু 

নেত্যর্থঃ ॥৪১--৪২॥ 

যশ্তেতি। বাহুবলে যন্ত তুল্যো বীরো ন ভূতো ন ভবিষ্ততি চ, অতীব মহাত্তং সমরং 

ৃষ্টা ফন্ত চ হর্য উপজায়তে ১ কিঞ্চ যঃ খাণ্ডবদাহাদৌ, সহিতান্ মিলিতান্ সর্ধান্ স্থান" 

ভারতভাবদীপঃ 

॥২৮__-৩০॥ হষ্টেন ত্বয়া সহ কিতবেন মগা ন দেবিতব্যম ॥৩১। অন্তুরেণ “বিনাপি দতিম্ 

॥৩২-_-৩৭॥ অ্রন্ধবন্ধো | ত্রাঙ্গণাধম | ৪৩৮--৩৭। বয়ন্ততাৎ সধ্যাৎ ॥৪*---৪৪॥ নিযচ্ছসি 

০.১, স্পেস পল পপশপিপাশাপিশ পাশপীপলিপাপাশিপাতি শা 
সপ রাজ নপগ ও পপ উল ৪৪ 

করিলাম ; কিন্তু তুমি যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পুনরায় এক্সপ 

বলিও না” 8৪০॥ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন__প্রাজশ্রেষ্ঠ ! যে যুদ্ধে ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, কর্ণ, অঙ্বথামা 

ও ছুর্ধ্যোধন এবং সেইরূপই অন্ান্ত মহারথেরা আসিয়াছিলেন, সেই 

যুদ্ধে বৃহন্নল! ভিন্ন অন্ত কোন্ লোক সেই সম্মিলিত বীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিতে পারে! এমন কি, দেবগণে পরিবেষ্টিত স্বয়ং দেবরাজও পারেন 

না ৪৪১৪২ 

বাহুবলে ধাহার তুল্য বীর হয় নাই ব হইবে ন! এবং গুরুতর যুদ্ধ দেখিয়! 

(৪১...তখান্তে চ মহারখাঃ_বা। ব রা ম,“তখৈব চ মহারথা_ভা। (৪২)-**সাক্ষাদপি 

মরুৎপতিঃ--ব। ব বা! ম। (৪৪).দঙ্গ তানি সর্বান্ সন্থরান্থরমানবান্-বা ব রা ম," 

বিজেস্ততি--ত1। ঃ 

বিরাট-৭২ (১২) 



৫৯* . হহীভারতে বিরাট- 
বিরাট উবাচ। 

বহুশঃ প্রতিযিদ্ধোৎসি ন চ বাচং নিয়চ্ছসি | 

নিয়স্তা চেক্স বিছ্যেত ন কশ্চিন্ধদ্মমাচরেশ 88৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

ততঃ প্রকৃপিতো৷ রাজ! তমক্ষেপাহুনদ্দৃড়ম্ । 

মুখে যুধিষ্ঠিরং কোপা ন্মৈবমিত্যেব তত সয়ন্ ॥৪৬॥ 
বলব প্রতিবিদ্ধন্ নস্তঃ শোণিতমাগতম্ । 

তদপ্রাপ্তং মহীং পার্থঃ পাণিভ্যামগ্রহীতদ! ॥৪৭॥ 

ভারতকোৌমুদী 
মহোরগান্ অজয়ৎ, তাদশেন বৃহঙ্গলারূপেণ বীরেণ সহায়েন, কম্থাৎ, ল উত্তরঃ, কৌরবান্ ন 
বিজেম্তে, অপি তু বিজেম্যত এবেত্যথঃ | তঙ্জ ন চিত্রমিত্যাশয়:। অত্রাঞ্জুনম্ত বীর্ধ্যোৎকর্ষ- 

সম্ভাবনানন্দাকুলতয়| রাজ: কোপং জানতাপি যুধিষ্টিরেণেদমভিহিতমিতি বোধ্যম্ ॥৪৩-_৪৪॥ 

বুশ ইতি। ঈদূশোক্তৌ ত্বং ময়। বহুশঃ গ্রতিযিদ্ধোহসি তথাপি চেদৃশীং বাচং ন 
নিয়চ্ছপি নিরুণৎসি। তজ নিয়স্ত| শাসিতা চেন্ন বিছ্যেত, তদা কশ্চ্দিপি জনো ধন্মং 

নাচবরেৎ। অতত্ামহং নিয়চ্ছামীতি ভাবঃ 8৪৫8 

তত ইতি। ততঃ প্রথমোক্তেবেব প্রকৃপিতো! রাজা, যত্রেত্যাছ্যক্তেঃ পুনঃ কোপা মৈবং 

পুনক্রহীত্যেব ভত্গয়ন্ সন্, অক্ষেণ পাশকেন, মুখে মুখৈকদেশে নাসিকায়াম্, তং যুধিষ্িরমূ, 

দম, আহনৎ আহতবান্। বিকরণলোপাভাব আর্য: ॥৪৬। 

ব্পবদিতি। তর্দা বলবৎ প্রতিবিদ্ধন্ত সাতিশয়ং তাড়িতশ্ত যুধিষ্ঠিরস্ত, নস্তে। নাসিকায়াঃ, 

শোণিতমাণ্ততমূ। পীর্থো যুধিষ্টিরঃ পাণিভ্যাম্, মহীমপ্রাপ্তং তগ্রহীৎ ॥৪৭॥ 

ধাহার আনন্দ জন্মে; আর যিনি সম্মিলিত সমস্ত দেবতা, অসুর ও মহানাগ- 

দিগকে জয় করিয়াছেন, সেইরূপ সহায়দ্বারা উত্তর কৌরবগণকে কেন জয় 
করিতে পারিবেন না” ॥৪৩--৪৪॥ 

বিরাট বলিলেন--“কন্ক ! আমি তোমাকে বছবার নিষেধ করিয়াছি, তথাপি 

তুমি বাক্য সংঘত করিতেছ না। দেখ-_যদি নিয়ন্তা না থাকে, তবে কেহই 
ধন্মাচরণ করে না” 8৪৫। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__যুধিষ্িরের প্রথম বাক্য শুনিয়াই বিরাটরাজা! অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবারও তিনি সেই জাতীয় বাক্য বলায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়। 
“আর এরূপ বলিও না” এইরূপ তিরস্কার করিয়! বিরাটরাজা পাশকঘ্বারা যুধিষ্িরের 
নাসিকার উপরে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥৪৬॥ 

. ৪৬)-“সাক্ষেণাভ্যহনদ্ঘম্ -ভা,.“অহনদ্ভ্শম্_-ব1 ব রা ম। (৪৭) বলেন প্রতিবিদবন্ত 
"বা, বলবৎ প্রতিরুদ্ধন্ত-_-ডা,..*শোণিতমাবহৎ***পাণিভ্যাং প্রত্যগৃহৃত--ব1 বরা ম 



রা অিরযিতযোহহ্যাঃ। ৭১ 

অবৈক্ষত স ধশ্মাত্ব! ভ্রোপদীং পার্থতঃ স্থিতাম্। 
সা বেদ তষভিপ্রায়ং তর্ত,শ্চিতবশামুগা ॥৪৮। 
পাত্রং গৃহীত্বা' সৌবর্ণং জলপুর্ণ ষনিন্দিতা 
তচ্ছোণিতং প্রত্যগৃহ্বাদ্যৎ প্রস্রাব পাগুবাণ, ॥৪৯॥ 

অধোত্তরঃ শুভৈর্গ ন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা! । 
আকীধ্যমাণঃ সংহৃষ্টো নগরং স্বৈরমাগমত্ ॥৫০॥ 

ভারতকৌমুদী 

অবেতি । ধর্ঘদাত্যা! স যুধিঠিরঃ, পার্শ্বতঃ পার্থ স্থিতাং দ্রৌপদীমবৈক্ষত | ভর্তশ্চিত- 

বশান্ুগা! সা ভ্রৌপদী চ, তং যুধিষিরসন্বদ্ধিন মভিপ্রায়ম্, বেদ বেত্তি স্ব 8৪৮1 

পাত্রমিতি। তদা অনিন্দিত! দ্রৌপদী তু, জলপূর্ণৎ সৌবর্ণ, পাত্র, গৃহীত্বা, পাগুবাদ্- 

ুধিষ্ঠিরাৎ তশ্ত নাপিকাত ইত্ার্থন, যৎ প্রন্ন্বাব, তচ্ছোশিতং তত্র পায়ে প্রতাগৃছ্বাৎ ॥৪৯। 

অথেতি। অথ উত্তরঃ, শুভৈঃ গন্ধে; অখ্রক্রপ্রভৃতিভিগর্ধহব্যে: তথা বিবিধৈর্যালোশ্চ, 

আকীর্ধ্যমাণে| বিক্ষিপ্যমাণঃ, অতএব সংহষ্টঃ সন্, দ্বৈরং শনৈনগরমা গমণ 1৫০ 

রি 
রিল উপ পপ তা 0 $ তার উর. লক? 

অত্যন্ত আহত হওয়ায় যুধিষ্টিরের নাসিক হইতে রক্ত নির্গত হইল এবং তাহা 

ভূতলে পড়িবার পূর্বেই যুধিষ্ঠির হস্তযুগলছার 'তাহ। গ্রহণ করিলেন ৪9৭ 

এবং ধর্ম্াত্মা যুধিষ্ঠির পার্স্থিতা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন 

স্বামীর মনের বশানুবন্তিনী দ্রৌপদী যুধিিরের দেই অভিপ্রায় বুঝিলেন॥৪৮% 

তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদী একখানি জলপূর্ণ স্তবর্ণপান্র গ্রহণ করিয়া-_যুধি্িরের 

নাসিক হইতে যে রক্ত পড়িতেছিল, সেই রক্ত সেই পাত্রে গ্রহণ করিলেন 7৪৯1 

তাহার পর উত্তর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধীরে ধীরে নগরে আসিতে 

লাগিলেন; সেই সময়ে তাহার উপরে নানাবিধ মাঙ্গপিক গদ্ধদ্রবয ও মালা 

নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ৪৫০। 

(৪৮)."সা জাতবা_বা বরা ম। (৪৯, সা গৃহীত্বা তু সৌবর্ণৎ পানকাংশ্মনিশ্দিত৷ 

,শ্যত্ৎ সুল্বাব নম্ততঃ_-তা১-*যনতৎ প্রন্থত্বাব নস্ততঃ। ইত; পরম্ “বিরাটন্বব্রবীত্তজ কিমে- 

তৎ ক্রিয়তে স্বয়।। নৈরিদ্ধি ! ব্রুহি তবেন মম প্রশ্নমশেষতঃ ॥ সৈরিস্ক্য,বাচ। ঘদিদং 

শোণিতং রাজন্! কঙ্বস্ত পততি ক্ষিতৌ। ইদক্চ রাই তে ক্ষিগ্রং বিনশ্তেত ন সংশয়ঃ। 

ন চদ্বাদশ বর্যাণি বর্ধয়েচ্চ পুরন্দরঃ | ঈতয়শ্চ প্রবর্তন্তে ন শন্তং জায়তে কচিৎ। অপ্ততং 

শাচ্চ রাজেন্জ | নৃপশ্ত চ পরন্য চ॥ বৈশম্পায়ন উবাচ ॥ ইতি ক্সোকত্রয়মধিকম্_-প্রু। 

(৫১) বিকীধ্যঙাণঃ..*খৈরমাগত৮বাৰ রা ম। ০ | 



৫৭২  গ্রহাভারতে বিরাট- 

সভাজ্যানঃ পৌরৈশ্চ স্ত্রীভির্জানপদৈস্তথা । 
আসাছ্য ভবনদ্বারং পিত্রে সংপ্রত্যবেদয়ত্ 0৫১৪ 

ততো দ্থাস্থঃ প্রবিশ্টৈব বিরাটমিদমব্রবীৎ | 
বৃহঙ্গলাসহায়স্তে পুত্ো। ছাযুুতরঃ স্িতঃ ॥৫২॥ 
ততো হুষ্টো৷ মণ্স্যরাজঃ ক্ষতারমিদমব্রবীত | 
প্রতেশ্যেতামুভে। তুর্ণং দর্শনেপ্ল,রহং তয়োঃ 1৫৩॥ 
ক্ষত্ারং কুরুরাজস্ত শনৈঃ কর্ণ উপাজপৎ । 
উত্তরঃ প্রবিশত্বেকে। ন প্রবেশ্ঠা। বৃহ্ঙ্গল ॥৫৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
পতাজ্যতি। পৌঁরৈর্জানপদৈশ্চ পুরুষৈঃ, তথা শ্রীভিশ্চ, সভাজামানঃ অতিনন্দামানঃ 

উত্তরঃ, ভবনদ্বারমা সান্ত পিত্রে ত্বার্তাং সংপ্রত্যবেদয়ৎ ॥৫১। 

তত ইতি। ততো  দ্বাস্থ! দৌবারিকঃ, ভবনাত্যন্তরে প্রবিশ্ঠৈৰ বিরাটমিদমব্রবীৎ। হে 
রাজন্! বৃহক্লাসহায়ঃ তে পুত্র উত্তরঃ ছ্বারি স্থিত; ॥৫২। 

তত ইতি । ততে। মত্শ্তরাজঃ হষ্ঃ সন্, ক্ষত্তারং দ্বারপালমিদমব্রবীৎ | হে দ্বারপাল ! 

উভাবেব বৃহঙ্নলোত্তরো তুর্ণৎ প্রবেশ্টেতাম্। অহং তয়োর্দর্শনেপ্স,২। পক্ষত্তা স্তাৎ সারখো 
ছান্থে ক্ষজরিয়ায়াঞ্চ শুত্রজে" ইত্যমরঃ ॥৫৩। 

ভারতভাবদীপঃ 

নিগৃহীসি ॥৪৫॥ মৈবং বাচামিতি 8৪৬॥ নম্তঃ নাসিকাতঃ 1৪৭-৪৮৪ নম্ততঃ নাসিকা- 

নাড়ীতঃ, তনোতি দেহং প্রথয়তীতি তচ্ছন্দো নাড়ীবচনঃ, পুরীততি শেতে ইত্যাদিপ্রয়োগ- 
দর্শনাৎ 1৪১--৫৩। কুরুরাজে যুধিষ্ঠিরঃ, কর্ণং কর্ণে উপাজপত উপাংশু উক্তবান্।৫৪-_৫৬ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অরিষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৬৩। 

এবং পুরবাসী ও দেশবাসী পুরুষের ও স্্ীলোকেরা অভিনন্দন করিতে 
থাকিল$ এই অবস্থায় উত্তর রাজভবনঘ্বারে আসিয়া সেই সংবাদ পিতাকে 
জানাইলেন ॥৫১। 

তাহার পর দ্বারপাল ভিতরে প্রবেশ করিয়াই বিরাটরাজাকে এই কথা বলিল 

২-মহারাজ! আপনার পুত্র উত্তর বৃহন্নলার সহিত দ্বারে আসিয়া অবস্থান 
করিতেছেন” ৪৫২৪ 

, তদনস্তর মংঘ্যরাজ আনন্দিত হইয়া দ্বারপালকে এই কথা বলিলেন-_ সই 
জনকেই সত্বর প্রবেশ করাও ; আমি তাহাদের দর্শনাকাতক্ী” 7৫৩1 

(৫১) সংভাহমাণঃ পৌরৈস্ত "পিছে স প্রত্যহারয়ৎ- প্র,***পিতে সংপ্রত্পাদয়ৎ_-ত1। 
(৫২)""বৃহলাসহায়শ্চ_-বা ব রা! য,+“বৃহযলাসহাযত্ত-_তা। (৫৩) প্রবিশেতামুতে৷ তুর 
দর্শনেক্ছুঃ-প্র,-.*প্রবেঞ্তানুভৌ--বা রর রা ম। (৫৪). করণাজপৎ্-_বা বৰ রা ম ভা, 
»*উিততরঃ ১-স-ভ1। 



পর্বধণি ভ্রিষডিতষোহ্ধ্যায়ঃ। €৭৩ 

এতম্ত ছি মহাবাহোব্রতষেতত সমাহিতম্। 

যো! মাঙ্গে ত্রণং কৃর্ধ্যাচ্ছোগিতং ব৷ প্রদর্শয়েত। 
অন্যত্র চাপি সংগ্রানাক্স স জীবেদসংশয়ম্ 7৫৫ 

ন মৃষ্যাদ্ভূশসংকুদ্ধো মাং দৃষ্টেব সশোণিতমূ। 
বিরাটমিহ সামাত্যং হন্যাশ সবলবাহনম্ ॥৫৬॥ 

ইতি স্ীমহাভারতে শতসাহজ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাট- 

পর্ববণি গৌোহরণে উত্তরগোগ্রহে উত্তরবৃহ্গলানগরপ্রবেশে। 

নাম ত্রিষগ্টিতমোহধ্যায়ঃ 0০1 % 
খাত খা কও দক পভ তাও ও ওক হারার চ

াহ উপ আর নিরলস
 

উদ মি এড উপ ইরা পার উচু 

ভারতকৌুদ্দী 

ক্ষতারমিতি । কুরুরাজে যুধিঠিবস্ত, ক্ষতারং ছারপালম, কর্ণে শনৈ্ন্দং মন্দম্, উপাজপৎ, 

অবদৎ। উত্তর এক এব প্রবিশতু, কিন্তু ত্বয়া হৃহঙ্গল! ন প্রবেশ্থা। 8৫৪॥ 

বুহঙ্ছগলায়৷ অপ্রবেশে হেতুং স্বগতমাহ--এতশ্কেতি । হি যস্থাৎ, এতম্ত মহাবাহোরজ্ছুলশ্য 

এতৎ ব্রতং ব্রতবদলজ্যনীয়ো৷ নিয়মঃ, সমাহিত প্রণিধানপূর্বব্ মাত্মনৈব নি্দি্ম্। 

যে! জনঃ, সংগ্রামাদস্ত্রাপি চ, মমাঙ্গে ব্রণং ক্ষতং কুরধ্যাৎ, শোণিতং রক্তং বা বৃহিক্কত্য গ্রদশ- 

যনে সঃ অসংশয়ং নিশ্চিতমেব ন জীবে তমহং হল্সীত্র্থঃ। যট্পাদোহয়ং গ্লোকঃ 8৫৫। 

.. তখফলমাহ-_-নেতি। সশোণিতং রক্তযুক্তং মাং দৃষ্টেব, তৃশসংকুদ্ধঃ সন্, ন মৃস্তাং ন 

সহেত। অমর্ধণে কি কুধ্যাদিত্যাহ_ইহ ইদানীমেব, অমাত্যৈঃ সহেতি সামাত্ষ্খ বলৈ- 

বাহনৈশ্চ সহেতি সবলবাহুনঞ্চ বিরাটং হস্ত, উভয়ন্ত্রাপি অঞ্জন ইতি শেষঃ। অতএব 

বৃহন্নল ন প্রবেশ্রেত্যুক্তমিতি ভাবঃ 1৫৬ 
হি 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-তারতাচাধ্য-মহাকবি-প দুভূষণ-প্িহরিদাসসিদ্থাস্তবাগীশতট্রাচাপা- 

বিরচিতায়াং মহাভারত টীকায়াং ভারতকৌ মৃদীসমাধ্যায়াং বিরাটপর্কাণি 

গোহরণে ভ্রিষটিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৪০ 
. ৯০ পপ পপ ০৩ পপ ও সপ ৮ পপ শিস 

ও জাপান “জিনা 

পাস 

কিন্ত যুধিষ্টির যাই য়া ধীরে ধীরে কাণে কাণে দ্বাবপাঁলকে বলিলেন-__“একমান্্র 

উত্তরই প্রবেশ করুন; কিন্তু বৃহন্নলাকে প্রবেশ করাইও না 1৫88 

কারণ, এই মহাবাহু বিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্বক নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন যে, 

যে লোক যুদ্ধ ভিন্ন অস্কত্র আমার অঙ্গে ক্ষত ব। রক্ত নিঃসারণ করিবে, সে নিশ্চয়ই 

জীবিত থাকিবে না ॥৫৫॥ 

অতএব অর্জুন আমার নাদিক1 হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে-_ইহা। দেখিয়াই 

অত্যন্ত জম্ধ হইয়া সহ! করিবেন না, এখনই মন্ত্রী, সৈল্ত ও বাহনের সহিত 

বিরাটরাজাকে বিনাশ করিবেন? 1৫৬ 

(৫) এতন্ত হি মহাবাহো। 1ব! ব রা ম, প্রথমার্চ, তা নান্তি,-শোপিতক্কাপি"+. 

সংগ্রামগতাং--গ্র,*' শোণিতং বাপি. সংগ্রার্মগতাং-“-ভীবেৎ কখঞ্ন-_
বা! বরা! ম। (৫৬). 

তু-বা ব ৰা ম,.দৃহটেব্ব ভা,প্দছেৎ সবল-প্র। ৯ ““লধহিতমো” 

হ্ধ্যায়+--প্প। বাব রা ম অজাধ্যারসমাণ্তিনান্তি । 
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বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততো রাজ্ঞঃ হতো জ্যেষ্ঠঃ প্রাবিশহ পৃথিবিজয়ঃ 
সোহভিবাছা পিতুঃ পাদ ধ্মরাজমপশ্যত ॥১॥ 
তথ! রুধিরসংসিক্তমনেকাগ্রমনাগসমূ। 
ভূমাবাসীনমেকান্তে সৈরি্ধ্য। প্রতুযুপস্থিতম্ ॥২॥ (যুগ্াকম্) 
ততঃ পপ্রচ্ছ পিতরং ত্বরমাণ ইবোত্রঃ | 

কেনায়ং তাড়িতো রাজন! কেন"পাপমিদং কৃতম্ ॥৩1 

বিরাট উবাচ। 
ময়ায়ং তাড়িতো৷ জিদ্ষে! ন চাপ্যেতাবদর্হতি। 
প্রশহ্যমানে যঃ ঃ শূরে ত্বয়ি ষণ্ডং শরশসেতি ॥ 18॥ 

পপি ও ইট রাগ এ ও 88 গা ইট রা ও০ রা বাচচা এও ও হে খাবা উল, রা ৫৮ জা বা জট ও পক নার জা জা এরা উড শপ আব ০৫৮ 

ারিরোররী। 

তত ইতি। ততো রাজ্ঞো জ্যোষ্ঠঃ স্থুতঃ পৃথিবিপুয় উত্তরঃ প্রাবিশৎ। সঃ, পিতুঃ পাদো 
অভিবাগ্য, তথ্য রুধিব্রসংসিক্তম্, অনেকাগ্রম্ অস্থিরচিত্তম। অনাগসং নিরপরাধং নিরপরাধত্ছেন 

স্ভাব্যমানমিত্যর্থ, একান্তে ভূমৌ আসীনমুপবিষ্ম্, সৈরিষ্ধ্যা গ্রত্যুপস্থিতং পরিচর্ধ্যমাণধ 
ধন্ধরাজমপস্তত ॥১--২। 

তত ইতি । তত উত্তরঃ, ত্বরমাণে ব্যন্তচিত্ত ইব পিতরং পপ্রচ্ছ। হে রাজন! অয়ং 

কন্কঃ কেন তাড়িতঃ, কেন ইদং পাপং কৃতম্ ॥৩॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__তাহার পর বিরাটরাজার জ্যেষ্টপুত্র উত্তর আসিয়া 
প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি পিতার চরণে নমস্কার করিয়া দর্শন করিলেন-_ 

যুধিষ্ঠির একপ্রান্তে ভূতলে বসিয়া আছেন, স্লাহার নাসিক! হইতে সেইরূপ রক্ত 

নির্গত হইতেছে ; সৈরিক্ত্রী তাহার পরিচধ্যা করিতেছে, স্বাহার মন ব্যস্ত এবং 

তাহাকে অপরাধী বলিয়। উত্তরের মনে হইল না ॥১- ২৪ 
তাহার পর উত্তর ব্যস্ত হইয়া পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-_“মহারাঁজ ! 

কে ইহাকে প্রহার করিল? কে এই পাঁপকাধ্য করিল ?* ॥৩ 

(৯ “পৃথিবীবন্-__বা ব রা ষ..প্রবিষ বীর. । (৪).*“যচ্ছ,রে স্ববয়ি বণ্ডম্ 

স্ব ৰ রা ম,"-ষন্চম্..ভা। | 
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উত্তর উবাচ । 
অকার্ধ্যং তে কৃতং রাজন! ক্ষিপ্রমেষ প্রসা্যতাম্। 
মা স্বাং ব্রহ্ষবিষং ঘোরং সমূলমণপি নির্দহে 8৫1 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
স পুত্রন্ত বচঃ শ্রেত্বা! বিরাটো রা্ট্রবর্ধনঃ | 
ক্ষময়ামাস কৌন্তভেয়ং ভন্রচ্ছঙ্গমিবানলম্ ॥৬| 
ক্ষময়ন্তব্য রাজানং পাগুবঃ প্রত্যভাষত ।, 

চিরং ক্ষান্তং ময়া বাজন্! ন অন্যুবিদ্তে মম ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
ময়েতি। ময়া অয়ং জিদ্ধঃ কুটিলভ্তাড়িতঃ। কিঞ্চ অয়ম্ এতাবদেব তাড়নং নার্ছতি 

প্রাপ্তং যোগ্যো ভবতি ; কিন্তু এতদধি কমেবেত্যাশয়: | যেন ভি, ঘোইয়ম, শরে স্ববয়ি 

প্রশশ্তমানে সতি, ষণ্ডং নপুংসকং বৃহল্নলামিত্যর্থঃ প্রশংসতি 15৪ 

অকার্য্যমিতি। হেরাজন্্! তে ত্বয়। অকার্ধাং কৃতম। অতএব 'এব ক্ষিগ্রং গ্রুপান্চতাম্। 

কৃত ইত্যাহ-_-ঘোরং ব্রক্ষবিষং ব্রাক্ষণকোপবিষং কর্ত, সমলমপি সংনশমেব স্বাং মা নি্দছেৎ। 
কঙ্কনত ব্রাহ্মণতয়! বিরাটবিদিততেনেদৃশমুক্তম্ 1৫। 

সইতি। বাষ্ট্রবঞ্ধনে। রাজ্যবৃদ্ধিকরঃ স বিরাট: পুঝেক্ত বচ: শ্রত্বা, ভল্বচ্ছন্নম অনপমিব 

স্থিতম্, কৌন্তেয়ং যুধিষ্িরম্, ক্ষময়ামাস 1৬ 
ক্ষমেতি | পাগুবো যুধিঠটিরস্ত, ক্ষময়ন্তৎ রাজানং বিরাটং প্রত্যভাষত। হে রাজন্! 

ময় চিরং বন্ুপূর্ববষেব ক্ষাস্তম। অতএবেদানীং মম মন্গাঃ ক্রোধে ন বিভ্যাতে ॥*॥  * 
প্র - ০ ১ ৩০৭ টা ক ৪০ 

বিরাটরাজা বলিলেন_-“আমিই এই কুটিলকে প্রহার করিয়াছি; এ কুটিল 

এইটুকুমাত্র প্রহার পাইবার যোগ্য নহে। কারণ, তুমি বীর, তোমার প্রশংসা 
করিতে থাকিলে, যে কুটিল একট। নপুংসকের প্রশংসা করিয়াছে 1” ॥3॥ 

উত্তর বলিলেন__-“মহারাজ ! আপনি অকাধ্য করিয়াছেন; অতএব সত্বর 

ইহাকে প্রসন্ন করুন। ভয়ন্কর ব্রন্মকোপবিষ যেন বংশের সহিতই আপনাকে দগ্ধ 
করে না” ॥৫1 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_রাজ্যবর্ধন বিরাট পুত্রের কথা শুনিয়া, ভশ্মাচ্ছাদিত 

অগ্নির স্থায় অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করাইতে লাগিলেন ৪৬ 

বিরাটরাজা ক্ষমা করাইতে লাগিলে, যুধিষ্টির বলিঙ্গেন-__-“রাজা! আমি 

বনু পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি ; এখন আর আমার ক্রোধ নাই ॥৭% 

(৭).--বিদ্ঞতে যয়ি__ভা। রি 



৫৭৬ ষহাভারতে বিরাট- 

যদি হোত পতেদ্ভূষৌ রুধিরং মম নম্ততঃ | 
সরাষ্ট্রন্বং মহারাজ ! বিনশ্টোথ! ন সুংশয়ঃ 8৮। 
ন দুষয়ামি তে রাজন! হযশ্চ হ্গ্যাদদূষকম্। 
বলব স মহারাজ | ক্ষিপ্রং দারুপমাপ,য়াৎ ॥৯। 

শোশিতে তু ব্যতিক্রান্তেগ্রবিবেশ বৃহ্লা । 
অতিবাগ বিরাট কন্বঞ্চোপ্যুপতিষ্ঠত ৪১০। 
ক্ষময়িত্বা তু কৌরব্যং রণাহৃতরমাগতম্। 
প্রশশংস ততো মত্স্যঃ শৃখতঃ সব্যসাচিনঃ ৪১১৫ 

কৃতশ্চিরং ক্ষাতমিত্যাহ-যদীতি। হে মহারাজ! যদি হি এতৎ রুধিরম, মম নম্ততো! 

নাসিকাতঃ, ভূমৌ পতে্, তর স্বং সরাষ্ট্রো রাজ্যসহিত এব বিনশ্তেধাঃ। অত্র সংশয় 
নান্তি। অতো রুধিরম্ত ভূমিপতননিবারণাদেব ক্ষাস্তমিতি ভাবঃ 1৮৪ 

নেতি। হে রাজন! তে তব মত্তাড়নরূপং কন্ম ন দৃষয়ামি লোকাস্তিকে ছুষ্টতয়া ন 
ঘোষয়ামি। এতদপি মে ক্ষমাচিহুমিত্যাশয়ঃ | কিন্তু হে মহারাজ! যশ্চ জনঃ, অদূষকং 

নির্দোষ, জনম্, হস্তাৎ প্রহরে, স ক্ষিগ্রমেব, বলবৎ* অত্যন্তম্, দারুণং ভয়ম্ আপ্নত্াৎ । 
তঙ্নিবৃত্তিমপি আশিষা করোমীত্যভিপ্রায়ঃ ৪৯ 

শোণিত ইতি। শোণিতে যুধিষ্িরশ্ত শোণিতম্রাবে, ব্যতিক্রান্তে বিরতে সতি, বৃহন্নলা 
প্রবিবেশ। বিরাটমভিবাস্ভ চ, কন্বধ্াপি উপতিষ্ঠত অভিবাদনেনোপান্ত। বৃহঙ্গলেতি 
শেষঃ। অভ্তীগমাতাব আর্বঃ ॥১০। 

ভারতভাবদীপঃ 
তত ইতি। অনেকাগ্রং বাগ্রম্ ॥২--৮॥ হে রাজন্! তে তব তৎ কর ন দুষয়ামি যৎ অদৃষকং 

পরাপবাদহীনং হন্তাদস্তায়ি তৎ দৃব্যষপি ন দূষয়ামি যতঃ বলবস্তং প্রতুং ক্ষিপ্রং শীজং দাকুণং 

বৃশংসং কর্ম প্রাপ্-স্্াদেব। “হষ্টো দৃপ্যতি দৃপ্চে। ধর্মমতিক্রামতি” ইতি স্বতেঃ। কলয়ম্তমিতি 

মহারাজ! আমার এই রক্ত যদি নাসিকা হইতে ভূতলে পতিত হইত, 
তাহ! হইলে নিশ্চয়ই আপনি রাজ্যের সহিত বিন হইতেন 1৮1 

আর রাজা! আমি আপনার এ কাধ্যের দোষও প্রকাশ করি নাই; কিন্ত 
মহারাজ! যে লোক নির্দোষ লোককে প্রহার করে, সে লোক সত্বরই গুরুতর ভয় 

প্রাপ্ত হয়” 7১ 
: যুধিষ্টিরের রক্তআাব* বিরত হইলে, বৃহন্নল। প্রবেশ করিলেন এবং তিনি 

প্রথমে বিরাটরাজাকে অভিবাদন রও পরে ষাইয়! যুধিষ্ঠিরের সেবা করিতে 
লাগিলেন 8১০॥ | 

(৯)-"যছৈ হস্তাৎ...বলবস্ধং কু রাজন্।--বা ব রা ষ,-.*বলবস্তং সহারাম 1৭ । 
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বয় দায়াদবানশ্মি কৈকেয়ীনন্দিবর্ধন 11 

স্বয়৷ মে সদৃশঃ পুত্রো ন ভূতে৷ ন ভবিষ্যতি ॥১২॥ 

পদং পদসহত্রেণ যশ্চরন্ নাপরায়ূ য়া । 

তেন কর্ণেন তে তাত ! কথমাসীশ সমাগমঃ ৪১৩ 

মনুষ্যলোকে সকলে যস্থ তুল্যো ন বিদ্যাতে। 

যঃ সমুদ্র ইবাক্ষোভ্যঃ কালামিবিব দুঃসহঃ | 

তেন ভীক্ষেশ তে তাত ! কথমাসীশ সমাগমঃ ৪১৪॥ 
১. ০০০০০

 ভব হও আও, হর রাজ 

বত 

ক্ষমেতি। ততো মতগ্ডে। বিরাটঃ, কৌরব্যং যুধিষ্টিরং ক্ষময়িত্থা তৃ, শৃতঃ লব্যনাটিনঃ 

ক্ীবস্বাবজয়। শ্থস্তমর্জছনমনাদৃত্য, রণাদাগতমুততরং প্রশশংস ॥১১৪ 

স্বয়্েতি । টৈককেম়ী বেবয়বাজনম্দিনী নিজমহিষী ুদেষণ তল্তা নন্দিবর্ধন! আনন্- 

বর্ধক! হে উত্তর! অহং ত্বক দায়াদবান্ উত্তবাধিকারিমান্ পুতবানিতার্থ; অন্যি। স্ব] 

সদৃশ! মে পুত্র! ন ভূতে! ন ভবিষ্যতি। পূর্বত্র তুদ্নেত্যভেদে তৃতীয় ॥১২॥ 

পদমিতি। হে তাত! বৎস! যঃ কর্ণ: পদসহল্েণ লক্ষ্যসহশ্রতেদোচ্দেশেন, সমরাজনে 

চরন্ সন্, পদ্ম একমপি লক্ষ্যম্। ন অপরাধ-াৎ এবন্ছাদপি লন্্যাৎ চ্ুত্সায়কো ন ভবেখ। 

অপি তু সর্বমেব লক্ষ্যং বিধ্যেদিতার্থঃ। সর্কজ্বাব্য্থসঙ্দান ইত্যাশয়ঃ। তেন ফর্ণেন সহ, 

তে তব, কথং কেন প্রকারেণ, সমাগম যুদ্ধায় সম্মেলনমাসীৎ। “পদং ব্যবসিতিজোপন্থান- 

লক্ষ্যাজিহ বস্তু” “অপরাদ্ধপৃহৎকো হস লক্গযাদ্যস্চা-তসায়ক+” ইতি চার: $১৩। 

মন্ুষ্তেতি। হে তাত! সকলে মনুম্লোকে যন্ত তুল্য বারো! ন বিদ্বাতে* হ্চ সমুক্্ 

ইব অঙ্ছে!ভ); অচালনীয়ঃ, কালাগ্মিরিব ছুঃসহশ্চ। তেন ভীগ্েণ সহ তে ভব কখং সমাগম 

আসীৎ্। যট্পাদোহয়ং ক্োকঃ ॥১৪॥ 

তৎপরে _বিরাটরাজ। যুধিষটিরকে ক্ষমা করাইয়া, শ্রবণকারী অর্জুনকে 

অবজ্ঞা করিয়া, যুদ্ধ হইতে আগত উত্তরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন-__॥১১ 

“বৎস | সুদেষ্ণানন্দবর্ধক | তোমাদ্বারাই আমি পুত্রবান, হইয়াছি। কেন 

না, তোমার তুল্য পুত্র আমার হয় নাই, হইবেও ন1 ॥১২। 
ূ 

বস! যে কর্ণ সহম্র লক্ষ্য তেদ করিবার উদ্দেশে সমরাঙ্জনে বিচরণ 

করিতে থাকিয়া তাহার একটা ভক্ষ্যও অবিদ্ধ রাখেন না, সেই কর্ণের সহিত 

তোমার কিভাবে ুদ্ধ হইল ?॥১৩৫ 

বস! সমগ্র মর্ত্যল্লোকে যাহার তুল্য 

(১২)-' কৈকেয়ীনন্্বর্ধন 1-_-ভ|। (১)-১যশ্চরত্ম্বপ্র-্া্ ভা । (১৪) দ্বিতীয়া 

বাব বাম নান্তি। ৪ পর: 

বিরাট*৭৩ (১২) ্ ৭ 

বীর নাই, ধিনি সমুদ্রের টায় 



৫৭৮ যহাভারতে বিরাট- 

আচার্য্যো বৃঞ্কিবীরাণাং পাগুবানাঞ্চ যো ছিজঃ | 
সর্ববক্ষত্রস্ত চাচার্য্যঃ সর্ববশন্ত্রভৃতাং বরঃ | 

তেন ভ্রোণেন তে তাত ! কথমাসীৎ সষাগমঃ ॥১৫। 

আচার্য্যপুত্রো ঘঃ শরঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ | 

অশ্বামেতি বিখ্যাতঃ কথং তেন সমাগমঃ ॥১৬। 

রণে যং প্রেক্ষ্য সীদস্তি হৃতম্বা বণিজো যথা । 

কূপেণ তেন তে তাত ! কথমাসীশু সমাগমঃ ৪১৭ 

ভারতকৌমুদী 

আচার্ধা ইতি । হেতাত! যোছিজো ব্রাহ্ষণঃ, বৃষফবীরাণাং যছুবংশীয়ানাং পাওবানাঞচ 

আচাংযং অস্ত্রশিক্ষকঃ; কিং বন] সর্কক্ষত্রশৈব চাঁচার্য), সর্কশস্ভূতাং বরশ্চ, তেন ত্বোণেন 

সহ তে কথং সমাগম আসীৎ্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোক: ॥১৫॥ 

আচার্যেতি । অশ্বখামেতি বিখ্যাতঃ যঃ আচাধ্যপুত্রঃ, সর্বশক্ভৃতাং বরঃ শুরঃ, তেন 

অশ্বখায়া সহ তব কথং সমাগম আসীৎ্ ॥১৬। 

রণ ইতি। হে তাত! বিপক্ষা রণে যং ঞ্রক্ষ্য, দস্থ্যভিহতানি হ্বানি ধনানি যেষাং 

তে হৃতম্বা বণিজে। যথা, তথা সীদস্তি অবসক্না ভবস্তি, তেন কুপেণ সহ, তে কথং সমাগম 

আসীৎ ॥১৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

পাঠে _জ্যানস্তমপ্র ॥৯--১১॥ দায়াদবান্ পুত্রবান্ ॥১২॥ পদমিতি। পদং বাণনিপাততস্থানং 

পদসহশ্রেণ লক্ষ্যসহত্রার্থম হেতর্থে তৃতীয়1। সহঙলক্ষ্যাণি বেহ্বযত্যর্থ: চরন্ বাণৈঃ গ্রচরস্ত্েক- 
মপি স্থানং নাপরার,য়াৎ ন রিক্তং কৃর্ধ্যাৎ। যুগপললক্ষাসহ্মুদ্দশ্ত বাণৈশ্রক্জেকমপি লক্ষ্য 

ন জঙহ্াদিত্যর্থঃ। পদম্পদমিতি পাঠে সর্বং পদং নাপরার,য়াৎ সহম্রেণ চরম্িত্যর্থাৎ পদ- 

সহল্রোঙ্গেশেনেতি যোধ্যম। সমাগম: সংগ্রামঃ ॥১৩--১৬। হতত্বাঃ হতধনাঃ, বণিজ ইব 

অক্ষোভ্য এবং প্রলয়াগ্রির ন্যায় ছঃসহ, সেই ভীম্মের সহিত তোমার কিভাবে 
যুদ্ধ হইল ? 8১৪1 

, বস! যে ব্রাহ্মণ বৃষ্চিবীরগণ ও পাগুবগণের অক্ত্রশিক্ষক, এমন কি প্রায় 
সকল ক্ষত্রিয়েরই অস্ত্রশিক্ষক এবং সমস্ত অন্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই দ্রোণের 
সহিত তোমার কিভাবে যুদ্ধ হইল ?॥১৫॥ 

'অশ্বখামানামে« বিখ্যাত যে আচা্্যপুত্র সকল অন্ত্রধারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বীর, ৪৭ 

(১৫) কৌরবাপাঞ্ক ঘো৷ সিজ১.*.*: শুরঃ সর্বাধছুক্মতাম্--ভা। (১৬) আচার্যাগুতো- 
ঈতিবলঃ- তা," সর্ধবশস্রভৃতামপি-..তেনাসীৎ সঙ্গ; বথয়_বা বরা ম। 



পর্ববণি চতুঃয্টিতষোধ্ধ্যায়ঃ | ৫৭৯ 

পর্ববতং যোহভিভিন্দেত রাজপুত্রো মহেযুভিঃ | 
ছুর্য্যোধনেন তে তাত ! কথমাসীৎ সমাগমঃ ৪১৮৪ 
অবগা়া দ্বিষন্তো মে স্খো বাতোহভিবাতি মাম্। 
যত্বং ধনমথাজৈষীঃ কুরুভিগ্রন্তমাহবে ॥১৯) 
তেষাং তয়াভিসভূতানাং সর্ব্বষাং বাছুশালিনাম্। 
নূনং প্রকাল্য তান্ সর্ববান্ ত্বয়া যুদ্ধে নরর্ধভান্। 
আচ্ছিম্নং গোধনং সর্ববং শার্দ,লানামিবামিষম্ ॥২০॥ 

পর্ধতমিতি। হে তাত! যো রাজপুজ, মহেযুভির্মহাবাণৈঃ, পর্বতমপি, অভিভিন্দেত 

সর্ব! ভিন্দ্যাৎ, তেন ছুধ্যোধনেন সহ তে কথং সমাগম আসীৎ 7১৮৪ 

অবেতি। অথ ত্বং য আহবে যুদ্ধে, বুরুভিগ্র্থম আয়তীকতং ধনজজৈষীঃ, তথা স্পা 
যৎ মে ছ্িষস্তঃ শত্রবঃ, অবগাঢা আলো ড়িতাঃ, তৎ, সুখ: স্থথজনকঃ, বাতে। বাঘুর্মামভিবাতি। 

তবায়ং জয়ে! নিদাঘে ঈতলবামুস্পর্শ ইব হুথকর ইতি ভাবঃ ॥১৯) 

তেষামিতি। ত্বয়। যুদ্ধে, ভয়াভিভূতানাং বাছ*ালিনাং সর্কেষামেব তেধাং কৌবরবসৈল্তানাং 

মধ্যে, তান্ কর্ণাদীন্ সর্কানেব নর্ষভান্, গ্রবাল্য নিজ্ছিত্য, শাদুলানামায়তীভুতম আমিষং 

মাংসমিব, সর্বধং গোধনম্, নূনং নিশ্চিতমেব, আচ্ছিক্সং বলগাদানীতম। উত্যছেো। নিবতশয় 

এবায়মানন্দ ইত্যাশয়ঃ । অয়মপি ফট্পাদঃ শ্লোক: ॥২০। 

বস! বিপক্ষ যোদ্ধারা ধাহাঁকে দেখিয়া, হাতসর্ধ্বম্য বণিকৃদিগে হ্যায় 

অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই কূপের সহিত তোমার কিভাবে যুদ্ধ হইল 18১৭ 
এবং বৎস! যে রাজপুত্র মহাঁবাণসমূহদ্বারা পর্ববতও বিদারণ করিতে 

পারেন, সেই দুর্য্যোধনের সহিত তোমার কিভাবে যুদ্ধ হইল ?॥১৮ 
বস! তুমি যুদ্ধে যে কৌরবগণের হস্তগত ধন জয় করিতে পারিয়াছ এবং 

আমার শক্রগণকে যে আলোড়ন করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহা আমার নিকট 

গ্রীন্মে সুখজনক বায়ুস্পর্শ বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥১৯। 

বৎস! ভয়াভিভূত ও বানুবলশীলী সেই সকল কৌরবসৈম্ের মধ্যে কর্ণ- 

প্রভৃতি সমস্ত নরশ্রেষ্ঠকে জয় করিয়া, নিশ্চয়ই তৃমি_ ব্যাম্রগণের আয়ন্তীতৃত 

মাংসের গ্যায় সমস্ত গোধন বলপুর্বক আনয়ন করিয়াছ' ॥২৭ 

(১৮)."ঘোধভিবিধ্যেত_বা ব রা ম," যো বিভিদ্তোত তা । (১৯) স্থখং ৰাতঃ ". 

ঘন্তং যে ধনমাজৈবী+_ প্র,+*মুক্ধো বালোহভিক্খনবান। , যততং ধনমবাজৈযীং--তা। (২) 

তেষাং ভয়্াতিপক্নানাম্**-বলশালিনাম্১ত্বয় ফুধি নর্ভ ! ' শার্দ,লেনামিষং যথা-বাবব)ম। 

দ্বিতীয়া, ত1 নান্তি। ইত পরম্ অধ্যায়সমাপ্তি+- বা ব.রা ম। 



৫৮০ মহাভারতে বিরাট- 

উত্তর উবাচ। 

ন ময়া বিজিত! গাবো ন ময়া বিজিতাঃ পরে । 

কৃতন্ত কন্ম তশ সর্ববং দেবপুত্রেণ কেনচিত ॥২১॥ 

সহি ভীতং দ্রবস্তং মাং দেবপুত্রো ম্যবারয়ত। 

স চাতিষ্ঠদ্রেখোপস্ছে বজ্রসংহননো যুবা ॥২২॥ 
তেন তা নিজ্জিতা গাবন্তেন তে কুরবো! জিতাঃ | 

তন্ট তত কন বীরম্য 'ন ময়া তাত ! -তহ কৃতমষ্ ॥২৩1 
সহি শারদ্ধতং দ্রোণং দ্রোণপুত্রঞ্ বীর্য্যবান্। 
সৃতপুত্রঞ্চ ভীগ্ঘঞ্চ চকার বিমুখান্ শরৈঃ ॥২৪। 

হ০০০ » ওজ জগ এক অভ জি পজগভ্রাজন্ পিএ জজাতিকও এ কজতল জগ চিজ নজজ ওক হন জল ৮ ত৩ সপন এ জল জগ ও ও িও ও জকও বা এপ জানিনা আজিও কও ও ক ৯ কল ১০৮৭ ন দরবার কও 5৩ ৪ এগজ জগ 

বয়! ত্বৎপিতৃসমীপস্থাঃ পাগ্ডবা ইদানীমেব পিত্ত ন জ্ঞাপনীয়! ইত্যঙ্ছনোপ(দশানন্রম 

“ন স্বাং গ্রবঙ্ষ্যামি পিতুঃ সকাশে যাবন্ন বৈ বক্ষাসি সব্যসাচিন্ 1» ইত্যাুনঃ প্রতিশ্রতিং 
সংস্মরন্ অঞ্জুনং গোপয়ন্ যথার্থমেবোত্তর উবাচ নেতি। ময়া গাবো ন বিজিতাঃ, ময় পরে 

শত্রধশ্চ ন বিজিত্তাঃ। কিন্তু বেনচিদ্দেবপুতেণ তৎ সর্কং কর্ম কৃতম্ 1২১) 

সইতি। হি তথাহি, স দেবপুত্ত:, ভীতং দ্রবস্তং পলায়মানং মাং গ্ভাবারয়ৎ। পরুঞ্চ 

বন্্রমিব দুঢ়ং সংহননং শবীরং যন্ত স তাদৃশঃ স যুবা, রখোপস্থে মম বখোঁপরিদেশে অতিষ্ঠৎ। 

“গা বপুঃ সংহননম্” ইত্যমরঃ 1২২ 

তের্নেত। *্তেন দেবপুক্রেণ তা গাবো নিজ্ছিতাঃ, তেন দেবপুতেণেব তে কুরবস্চ 

জিতাঃ। অতএবৈতছিজয়রূপং বন্দ তশ্ত বীরত্তৈব। কিস্ত হে তাত! ময়াতৎ বর্ধন 

কুতম্ ॥২৩॥ 

উত্তর বলিলেন--“আমি গরুগুলিকে জয় করি নাই, কিংবা আমি শব্র- 
দিগকেও জয় করি নাই; বিস্তু কোন দেংপুত্রই মে সকল কাঁধ্য 
করিয়াছেন ॥২১৪ 

আমি ভীত হইয়৷ পলায়ন করিতৈছিজাম, এই অবন্থায় কেই দেবপুত্রই 

আমাকে বারণ করিয়াছিলেন এবং বঙ্জের হায় দৃঢ়শরীর সেই যুবাই আমার 
রথের উপরে অবস্থান করিয়াছিলেন ৪২২৫ 
তিনিই সেই গরুগুলিকে জয় করিয়াছেন এবং তিনিই সেই কৌরবগণকে 
পরাভূত করিয়াছেন $ ন্ুুত্তরাঁং সেই বিজিয়কার্ধ্য সেই বীরেরই বটে? কিন্ত 
পিতঃ ! আমি সে কার্য করি নাই ॥২৩। | 

(২১). নিজ্দিতা গাব: নিজ্ছিতাঃ পল্সে। কত তৎসকলং তেন--বা বরাষ। (২২) 
**বন্জহন্তনিভো যুবা-ভা। (২৩)-*তাত! যৎ ০ (২৪)-" ভোপপুক 

বড়রখান- বা ব রা ম,.”*ভ্রোণপুত্রক পাধিব 1--তা। | 1 



দুর্য্যোধনঞ্চ সমরে ল নাগমিব যৃখপম্। 
প্রভয়ম্রবীন্তীতং দেবপুত্রো মহাবলঃ ॥২৫1 
ন হাস্তিনপুরে ভ্রাণং তব পশ্যামি কিঞ্চন। 
ব্যায়াষেন পরীপ্লম্ব জীবিতং কৌরবাস্বজ ! ॥২৬। 
ন মোক্ষ্যসে পলায়ংত্বং রাজন! যুদ্ধে মনঃ কুরু । 
পৃথিবীং ভোক্ষ্যসে জিস্বা হতো ব৷ স্বর্গমাপ্প্যসি ॥২৭॥ 

স নিবৃতে। নরব্যাত্রো মুঞ্চন্ বজনিভান্ শরান্। 
সডিবৈঃ সংর্তো। রাজ। রথে নাগ ইব শ্বসন্ ॥২৮। 

ভারতকৌমুদী 
সইতি। বীধ্যবান্স হি দেবপুত্র এব শরৈঃ, শারদ্বতং কপম্, সআ্রোণম্, ভ্োপপুজমস্ব- 

খামানধ, সুতপুত্রং কর্ণধচ, ভীন্ষধচ, বিমুখান্ চকার ৪২৪৪ 

ছুর্ধ্যোধনমিতি । মহাবলঃ স দেবপুত্র সমরে প্রভগ্নং পরাজিত ভীতঞ্চ, বৃথপং মৃখপতিম্, 
নাগং হস্তিনমিব পলায়মানং ছূর্য্যোধনমত্রবীচ্চ ॥২৫॥ 

নেতি। হে কৌরবাত্ুজ ! হান্তিনপুরে কিঞ্চনাপি তব আপং ভ্রাণোপায়ং ন পঙ্তামি, 
তত্রাপি মদ্গমনসন্ভবাদিত্যাশয়ঃ | অতএব ব্যায়ামেন যুক্কশ্বমেশৈব, জীবিতথাস্বঙীবননূ, 

পরীপ্নন্ব রক্ষিতুমিচ্ছ ॥২৬। 
নেতি। হেরাজন্! ত্বং পলায়ন্ পলায়মানোহপি ন মোক্ষ্যসে মতে। মুকিৎ ন প্রাঙ্খ্যনি । 

অতো যুদ্ধ এব মন: কুরু। তত্র চ জিত্বা পৃথিবীং তোক্ষাসে হতো বা ্বগ্মান্দ্যাসি ৪২৭৪ 
০১১১১১১১১১১ 0১ পার পাচা” গগন এপ ৮০০৮ ল পাব গর হি বারটারারারলানগা ++" াপাজটরালি 

সেই বলবান্ দেবপুত্রই বাণদ্বারা কপ, দ্রোণ, অশ্বখামা, কর্ণ ও নতীত্মকে 
বিমুখ করিয়াছেন ॥২৪॥ 

তা*র পর, ছুর্ধ্যাধন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভীত অবস্থায় যুখপতি ছস্তীর 
ম্যায় পলায়ন করিতেছিলেন ; তখন সেই মহাবল দেবপুত্র তাহাকে এই কথা 

বলিয়াছিলেন-_॥২৫॥ 

“কৌরবনন্দন ! হপ্তিনাপুরেও তোমার কোন প্রকারই রক্ষার উপায় দেখি 

না; অতএব যুদ্ধ করিয়াই নিজের জীবন রক্ষার চেষ্টা কর ॥২৬ 

রাজা! তুমি পলায়ন করিয়াও আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না? 
অতএব যুদ্ধেই মনোনিবেশ কর। তাহা হইলে, জয় করিতে পারিলে পৃথিবী 

০/৯৬১১৪৮২০৯১১৮৮০০৬৯১০১১ 
65 ছর্োধনং বির স নাগমিব বৃখপম্।...রাছপুআং মহাবলঃ-বা ৰ রা »,- 
নাগানামিব বৃপঃ | প্রয়ান্তমব্রবীৎ__ভা। (২) ন টানি? (২৮) "যখ! নাগে! 

বিনিঃস্বসন্ম--ত|। 



৫৮২ যহাভারতে বিরাট- 

তত্র মে রোমহর্ষোহতূদুরুত্তম্তশ্চ মারিষ !। 
তত্র সাগরসঙ্কাশমনীকং ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥২৯॥ 
তত প্রগুগ্ধ রথানীকং সিংহসংহননো যুব । 
কুরূংস্তান্ প্রহসন্ রাজন! বাসাংস্যপহ্রদ্বলী ॥৩০॥ 
একেন তেন বীরেণ বড় বরথাঃ পরিনিজ্জিতাঃ | 
শার্দ,লেনেব মতেন মুগাস্ত,ণচরা বনে 1৩১ 

অনি রখ ও ক জর এ ও প্রজার গু এ্কাউভ্ররওযাজা্ারাকতকওরজডর রড দিজজাজেত সিভিল ক সিউল শত পল পি আজ রর রাজা িওানাডিরিরারিরাররা হপাগাাগাধিচএ এসকে জবর ওকি ০ চক ত রক কলিউডিহার ৫৮৫ ও ও ৪ ৮ ৪ ৮৮৩ ও জজ ৬ ৩ চর € পর ও ও: হার খা পারার: এলরারর রা এর. 4১৯১৪ ৪৪৩৯৫ ৬ ৫ ৪, 

সইভি। ততঃ লচিবৈঃ সংবৃতঃ নরব্যাজঃ স রাজা, রথে তিষ্ঠন্, নাগঃ সপ ইব শ্বসন্, 
বঙ্জনিভান্ শরান্ মুঞ্ন্ নিক্ষিপংশ্চ নিবৃত্তঃ 1২৮। 

তত্রেতি। ম! রেষতি ন হিনন্তি সদ্বন্তমিতি মারিষঃ | “রিষ রুষ হিংসায়াম ইতি 
রিষধাভোনামপধত্বাৎ কঃ। “আধ্যন্ত মারিষঃ” ইত্যমরঃ|। হে মারিষ | আধ্য। তত্র 
মে রোমহর্য উরস্তস্তশ্চাভূৎ, তয়োরলৌকিকযুদ্ধদর্শনাদিতি ভাব: | তত্র চ যুদ্ধে স দেবপুত্রঃ 
শরৈঃ, সাগরসঙ্কাশম্ অনীকং দূর্য্যোধনসৈন্যম্, ব্যধমৎ্ অতাড়য়ৎ 1২৯ 

তদিতি। হেরাজন্! সিংহস্তেব সংহননং দৃঢ়. শরীরং যন্ত স তাদৃশঃ, বলী স যুবা 
দেবপুত্রঃ, তৎ রথানীকং রথিসৈন্তাম্, প্রপুস্ পরাজিত্য, তান্ কুরন্ প্রহসন, তেষাং বাসাংসি 
অপহরৎ্, মদ্দ্বারেতি শেষঃ। অড়াগমাভাব আর্ধঃ ॥৩০। 

একেনেতি। মন্তেন শার্দলেন বনে তৃণচরা মৃগা ইব. একেনৈব তেন বীরেণ, ষট্ 
রথাঃ ভীন্ম-দ্রোণ-কর্ণ-কৃপাশ্বখাম-ছুর্ধ্যোধনাঃ পরিনিজ্জিতাঃ 1৩১৪ 

তাহার পর,মেই নরশ্রেষ্ঠ রাজ। দূর্যোধন অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
রথে থাকিয়া, সর্পের ম্যায় শ্বাস ত্যাগ করতঃ, বজ্রতুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ 
করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥২৮॥ | 

আর্য । তখন তাহাদের যুদ্ধ দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ ও উরস্তস্ত হইল । 
ক্রমে সেই দেবপুত্র বাণছারা সাগরতুল্য সেই কৌরবসৈম্তকে গীড়ন করিতে 
লাগিলেন ॥২৯॥ 

রাজ! তাহার পর সিংহের স্তায় দুঢ়শরীর ও বলবান্ সেই যুব! দেবপুত্র 
সেই রথিসৈগ্কে পরাভৃত করিয়া এবং সেই কৌরবগণকে উপহাস করিতে 
থাকিয়া তাহাদের বস্ত্র সকল অপহরণ করিলেন ॥৩০॥ 

. বনমধ্যে মত্ত ব্যাত্র যেমন তৃণচারী হরিণগণকে জয় করে, সেইরূপ একাকী 
সেই বীরই ভীত্প্রভৃতি দ্বয় জন রথীকে জয় করিয়াছেন? ৪৩১৪ 

(২৯) তং দৃষ্টা''উরুকম্পশ্চ *.স তত্র সিংহসঙ্কাশম্নবা ব বা ম,*উরত্তভশ 
মেইভবৎ। যদজ্রধনসঙ্কাশমনীকমধমচ্ছরৈঃ-_ত্বা। (৩৭) "রাজন! সংস্থিতান্ হতবাসসঃ-_ 
বাবরাম। (৩১).যড়রথাঃ পরিবাঁরিতাঃ প্র ভা। 



রবি চতুঃবিতযোহধ্যায়ঃ। 8৮৬ 

বিরাট উবাচ। 
ক স বারে! মহাবাহুর্দেবপুত্রো মহারথঃ | 

যে! ষে ধনমবাজৈষীত কুরুভিগ্রস্তমাহবে ॥৩২॥ 
ইচ্ছামি তমহং দ্র্ট,মক্ষিতুঞ্চ মহাবলম। 
যেন মে ত্বঞ্চ গাবশ্চ রক্ষিতা দেবসুমুনা ॥৩৩। 

উত্তর উবাচ। 
অন্তর্ধানং গতস্তাত ! দেবপুত্রঃ প্রতাপবান্। 
স তু শ্বোবা পরশ্বো বা মন্যে প্রাহুর্ভবিষ্যতি ॥৩৪॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

এবমাখ্যায়মানজ্য চ্ছন্নং সত্রেপ পাগুবমূ। 

বসম্তং তত্র নাজ্ঞাসীদ্বিরাটঃ পার্থমঙ্ুনম্ '॥৩৫॥ 
বয় রপররপার আ৫৮- পা রগ ৩৯ এ এ ০ক০০০ »০৬ ৯৯৯৮৬ ১৬৩ 

রী হয ও দন কপ ভাগ ভাপা, ৬৮০. ৩, জিপরারাডিস্ঞ খাঞঞযতারারানিনাটি 

ভারতকৌমুদী 

কেতি। মহাবাহুর্মহা রথশ্চ দেবপুত্রঃ স বীরঃ ক কু বর্ততে। ঘঃ কুরুভিগ্র সম 

আয়ত্তীরুতং মে ধনম্, আহবে যুদ্ধে অবাজৈষীৎ ॥৩২) 

ইচ্ছামীতি। অহং তং মহাবলং ত্রছুমচ্চিতৃঞ্চ ইচ্ছামি, যেন দেবনা, ত্বঞ্চ মে গাব 
রক্ষিতাঃ ॥৩৩। 

অস্তরিতি | হে তাত! প্রতাপবান্ স দেবপুত্র:, অন্তর্ধানমশ্ঠতাং গতঃ। কিন্ত সঃ, 

শ্বঃ পরদিনে বা তৎপরস্থে। ব৷ প্রাছূর্ভবিষ্যাতীতি মন্যে ৪৩৪৪ 

এবমিতি | বিরাটগ্ত, এবমাখ্যায়মানম্ উত্তরেণ বর্ণামানম্, সত্রেণ ছল্মবেশেন ছন্ষা বৃত- 

স্বরূপম্, তত্রৈব বসন্তঞ্চ, পাগুবং পার্থমর্জুনং নীজ্ঞাসীৎ ॥৩৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

সীদস্তি শুরা ইতি শেষঃ ॥১৭-১৮॥ অবগাঢ়াঃ পরাভূতাঃ ৪১৯ প্রকাপ্য নিঞ্জিতা ॥২*---২৫। 

ব্যায়ামেন নিত্যং দেশাস্তরসঞ্চারেণ । এতেন স দেবপুত্রশ্েষামগ্রেহপি নাশং করিষ্কতীতি 

সুচিতম্ ॥২৬--২৭॥ রোমহর্ষোহভূন্মমেতি শেষঃ ॥২৯-_-৩৪॥ সত্ত্রেণ ব্যাজেন |৩৫---৩৭৪ 

বিরাটরাজা বলিলেন__“ঘিনি কৌরবগণের হস্তগত আমার ধন সকল যুদ্ধে 
জয় করিয়াছেন, সেই মহাবানহু ও মহারথ দেবপুত্র কোথায় রহিলেন 1 ॥৩২৫ 

যে দেবপুত্র তোমাকে এবং আমার গরুগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন, 'আমি 

সেই মহাবীর দেবপুত্রকে দেখিতে ও পৃজা। করিতে ইচ্ছা করি” 8৩৩ 

উত্তর বলিলেন-_«পিতঃ ! প্রতাপশালী সেই দেবপুন্র অস্তর্ধান পাইয়াছেন। 

আমি মনে করি-_তিনি কল্য বা পরশ আবিসৃতি ত হইবেন” 8৩৪। 

(৩২) কোন বীরঃ-+*মহাষশাঃ--ভ|। । *৩৩)-অচ্ছিতুৎ বাস (5৪)-"গতনাজ 

স্বাবরাম। (৩৫) এবমাখ্যাযঞ্লানং ত্বপ্র | 



৫৮৪ 'আহাভারতে 
ততঃ পার্ধোইভ্যমুজ্ঞাতো। বিরাটেন মহাজন | 

প্রদদৌ তানি বাসাংপি বিরাটদুহিতুঃ ন্বয়ম্ ॥৩৬॥ 
উত্তর! তু মহার্হাণি বিচিত্রাণি তনূনি চ। 
প্রত্যগৃহ্াত্ততঃ শ্রীত। তানি বাসাংসি ভাবিনী ৪৩৭৪ 
মন্্রয়িত্বা তু কৌন্তেয় উত্তরেগ রহত্তদা | 
ইতিকর্তব্যতাং সর্ববাং রাজন্যথ যুধিঠিরে 0৩৮৪ 
ততন্তথ! তদ্থ্যদধাদ্যথাবশ পুরুষর্ষভঃ । 

সহ পুত্রেণ মত্ম্যস্ত সংপ্রহৃষ্টো নরর্ধভ ! ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্) 
ইতি ভ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহ্তায়াং বৈয্লাসিক্যাং বিরাট- 

পর্ববণি গোহরণে উত্তরগোগ্রহে বিরাটোত্রসংবাদো। 
নাম চতুংষিতমোহব্যায়ঃ ॥০| % 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। ততঃ পার্থে৷ বৃহন্গলারূপ এবাজ্জুনঃ, মহাত্সনা বিরাটেন অভ্যন্জ্ঞাতঃ সন্, 

হবয়মেব, তানি বাসাংসি, বিরাটদুহিতুঃ উত্তরায়াঃ সমীপে প্রদদৌ ॥৩৬। 
উত্তরেতি। ভাবিনী থেলাঙ্রাগবতী উত্তরা তু, গ্রীতা সতী, ততঃ পার্থাৎ, মহার্থাণি 

মহামূল্যানি, তনূনি হগ্মাণি বিচিত্রাণি চ, তানি বাসাংসি প্রত্য গৃহাৎ ॥৩৭॥ 
মঙ্ত্রেতে। হে নরর্ষভ ! জনমেজয় ! অথ তদা সম্প্রহষ্ট; পুকুষর্ষভঃ কৌস্তেয়ঃ অঙ্ছুনঃ, 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_পাগ্ুনন্দন অর্জুন ছল্পবেশে আবৃত থাকিয়া সেই- 
খানেই বাঁদ করিতেছিলেন এবং উত্তরও এইভাবে তাহার বর্ণনা করিতে- 
ছিলেন; কিন্তু ( ছম্মবেশে আবৃত থাকায় ) বিরাট তাহাকে জানিতে পারিলেন 
না।৩৫। 
তাহার পর বৃহন্নলারূগী অর্জুন, মহাত্মা বিরাটরাজার অনুমতি অনুসারে 

নিজেই যাইয়। সেই সকল বস্ত্র উত্তরাকে সমর্পণ করিলেন ৪৩৬1 
খেলামুরক্তা উত্তরাও সন্তু হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জুনের নিকট হইতে 

মহামূল্য, বৃক্ষ ও বিচিত্র সেই সকল বস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥৩৭% 
নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাহার পর তখনই আনন্দিত পুরুষশ্রেষ্ঠ অঙ্ছুন 
(৩৬ ততঃ পার্োপ্যহজাত;-গ্র। (৩৭)."বিবিধানি নবানি চ। প্রতিগৃঙ্বাভবৎ 

”*ভামিনী-বা। ব রা ম,৪বিবিধানি তনূনি চ..*ভামিনী_-ভা। (৩০)-"াজন্! পার্থে 
যুধিষিরে-_বা ব রা ম। (৩৯).যথাবৎ, পুকুবর্ষভঃ-..প্রনষ্টো ভরতর্ষভ |--বা ব,."“ঘথাবৎ 
পু্তবর্ষত |." প্র্ষ্া! ভরতর্ষভাঃ__রা ম, ''নররধর্-ভা। * “*"অইবইিতমোহধ্যায়--প্র, 
"*"একোনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ-_ব! ব রা ম। 



(€। বৈবাহিকপর্ক |). 

পঞ্চষফিতমোধ্ধ্যায়ঃ। 
১১ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততস্তুতীয়ে দিবসে ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাগুবাঃ। 
স্নাতাঃ শুক্লা শ্বরধরাঃ সময়ে চরিতব্রতাঃ ॥১॥ 

যুধিষঠিরং পুরস্কত্য রাজাতরণভূধিতাঃ | 
অভিপন্ন। যথা নাগ! আজমানা মহারথাঃ ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 
মত্ম্ত। বিরাটন্ত পুতরেণ উত্তরেণ সহ, রহো নিজ্জনে, রাজনি যুধিষ্ঠির তক্ত প্রকাশবিষয়ে, 

সর্ববামিতিকর্তব্যতাং মন্তরযিস্বা, ততে। যথাবর্দেব তৎ সর্ধম্, তথা ব্যদধ!ৎ অকরোৎ ॥৩৮--৩৪। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহা কবি-পন্নকুষন-এহনিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভক্টাচারধা- 

বিরঙ্িতায়াং মহাতার তটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাখ্যাকসং বিরাটপর্ব্বণি 
গোহরণে চতুঃযষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৪০8 

াতিজত৩ 

তত ইতি। ততঃ প্রাগ্ুক্রধিবসাৎ্, তৃতীয়ে দিবসে । ছ্বিতীয়দিব্পতক্ক বাজাভরণাঙ্ায়ো- 

জনেনৈব গতমিত্যাশয়ঃ। সময়ে যথাকাপণম্, চরিতব্রতা অন্ুষ্ঠিতবনবাসািনিয়মাত, মহারথাঃ, 
ভারতভাবদীপঃ 

মন্ত্রয়িত্বেতি । যুধিভিরে ঘুধিষ্ঠিরবিষয়ে ইতিকর্তবযতাম গ্রে কর্তমষ্টাং ভগ্রাসনে রাজ, 

উপবেশনাদিরূপাং ক্রিয়ামুত্তরেণ সহ মন্ত্রয়িতা তথা যথামস্ত্রর তৎ তাং ব্যদধাদিত্যুভয়োরন্ব়: 

হেরাজন্! জনমেজয় 1॥৩৮॥ প্রন! অভূবগ্জরিতি শেষঃ ॥৩৪। 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ববণি নৈপকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃবষ্টিতমোধ্ধ্যায়ঃ ৪৬৪। 
জ্বলা জনপদ জবস, এবার 

_বিরাটরাজার পুত্র উত্তরের সহিত নিজ্জনে যাইয়া, রাজা! যুধিষ্টিরের প্রকাশ- 
বিষয়ে সমস্ত ইতিকর্তব্যতা পর্যালোচন1 করিয়া, তৎপরে সেইভাবে ষথাযথরূপে 

সেই কাধ্য সকঙ্গ সম্পাদন করিলেন ॥৩৮__৩৯॥ 
রীতা 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর তৃতীয় দিনে যথাকালে ব্রতচারী, মহারথ 

ও অগ্নির তুল্য তেজন্বী পাগুবের! পাঁচ ভাই স্নান ও শুরলবর্ণ বস্ত্র পরিধান 

(১)"সমং যে চরিতব্রতাঃ--ভা। (২) শ্নোকাৎ পরম্ “বিরাটন্ত সভাং বিরাটন্ত সভাং জঙ্গ,নিসতীর্দা ব্রত" 

মুত্তমম। স্ুখাপনং জগৃহতুর্বারো ধর্শস্থতন্য বৈ। যমজৌ তে সুসংহ্ৃষটা বঙ্ছু নশ্হত্রমাদধে ॥ 

চামরং তীমসেনম্চ শ্বেত. জগ্রাহ ছ্জায়ঃ বন্ধতানথুসংপূরণং দ্রৌপদী শ্বর্ণভাজনম্$' ইতি 

সার্ধঞ্জোকছরমবিকম্_-্র । 

বিরাট-৭৪ (১২) 



৫৮৬ মহাভারতে বিরাট- 

বিরাটস্ লভাং গন্ব! ভূষিপালাসনেহথ । 
নিষেছঃ পাবকপ্র্যাঃ সর্বেব বিফ্যেঘিবাগয়ঃ ॥৩। (বিশেষকম্) 
তেষু তত্রোপবিষেঁষু বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ | 
আজগাম সভাং কর্তং রাজকার্য্যাণি সব্বশঃ ॥8॥ 
শ্রীমন্তং পাগুবং দৃট। ভ্বলস্তমিব পাবকম্। 
মুহর্তমিব চ ধ্যাত্বা সরোধঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৫॥ 
অথ মত্ন্যোহত্রবীশ ক্কং দেবরূপমবস্থিতম্। 

মরুদ্গণৈরুপাসীনং ত্রিদশানা মিবেশ্বরম্ ॥৬॥ (যুগ্কম্) 

ভারতকৌমুদী 
পাবকগ্রথ্যা অগ্নিতুল্যান্তেজখ্খিনঃ, পাগুবাঃ পঞ্চ ভ্রাতরঠ লাতাঃ শুক্লান্বরধরাঃ+ রাজাভরণ - 

ভূষিতাঃ, অতএব অভিপন্না অলঙ্করণং প্রাপ্তাঃ নাগ! হস্তিনো যথা, তথ! জ্রাজমানাঃ শোভ- 
মানাঃ সন্ত, যুধিষ্টিরং পুরস্কত্য অগ্রেসরীক্কত্য, বিরাটস্য সভাং গত্বা, অথ ধিষ্য্েযু বেদিস্থানেষু, 
সর্ধে দক্ষিণান্সি-গারহপত্যাহবনীয়-সভ্যাবনধ্যাখ্যাঃ পঞ্চ অগ্রয় ইব, ভূমিপালাপনেষু রাজযোগ্যা- 
সনেষু, নিষেছুঃ উপবিবিশ্তঃ ৷ “ধিষ্যাং স্থানে গৃছে ভেহগ্সৌ” ইত্যমরঃ ॥১--৩৪ * 

তেঘিতি। তেষু পাগবেষু অক্রোপবিষ্টেঘু সত, পৃথিবীপতিবিরাটঃ, সর্বশঃ সর্ববাণি 
রাজকাধ্যাণি করত, সভামাজগাম )৪॥ 

শ্রীতি। অথ পৃথিবীপতির্সৎস্কো। বিরাটঃ, জলস্তং পাবকমগ্সিমিব, পাগবং যুধিটিরম্, 
শ্মস্তম অপরপাগ্ুবাপেক্ষয়া অধিককাস্তিমস্তং দৃষ্বা, মুর্থমিব চ, ধ্যাত্বা কর্তব্য বিচিস্ত্য, 
সরোষঃ সন্,. মরদ্গুণৈর্দেবগণৈঃ উপালীনমূপাস্থমানম্, অিদ্শানামীশ্বরম্ সন্দ্রমিবাবস্থিতম্ 
দেবরূপং কর্ধমব্রবীৎ্ৎ ॥৫---৬1 

করিয়া, রাজার যোগ্য অলঙ্কারে অলম্কৃত হইয়া, অলঙ্কত হস্তীর ম্যায় শোভা 
পাইতে থাকিয়া, যুধিষ্টিরকে অগ্রবর্তী করিঘ্া, বিরাটরাজার সভায় যাইয়, 
বিভিন্ন বেদির উপরে পাঁচটা অগ্নির ম্যায় পীচখানি রাজাসনে উপবেশন 
করিলেন ॥১-_৩। 

তাহারা সেই সকল আসনে উপবেশন করিলে, বিরাটরাজা সর্বপ্রকার 
রাঁজকার্ধ্য করিবার জন্ত সেই সভায় আগমন করিলেন ॥8॥ 

তাহার পর বিরাটরাজ৷ প্রঙ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুধিষ্টিরকে অধিক কাস্তিশালী 
দেখিয়া, কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, দেবগণসেবিত দেবরাজের শ্ায় 
দেবমুত্তিতে অবস্থিত কঙ্ককে বলিলেন__4৫--৬৪ 

(৩) “ভুমিপালাদনে থখম্_প্র। (৫) শ্রীমতঃ পাওবান্ দৃষ! জলতঃ পাবকানিব-_বা 

বরা ম,-.ল মুহুর্তমিব ধ্যাত্বা- প্র," 'মুহর্তমিব সঞধ্যাত্বা--তা। (৬) "*দেবক্সপমিব নি 

বাবরাম। & 



পর্বহণি পঞচরধনিতমে হ্যা | 8৮৭ 

অস্থং লক্ষ্মীনিবাসন্তং সভাস্তারো ময়! কৃতঃ | 

অথ রাজাসনে কম্মাহুপবিষ্টোইস্যলঙ্কতঃ &৭॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 

পরিহ্াসেপ্নয়। বাক্যং বিরাটস্া নিশম্য তশ। 

স্ময়মানোহঙ্জুনে। রাজন্লিদং বচনমত্রবীশ 0৮1 
অজ্জুন উবাচ । ণ* 

ইন্দরম্তাপ্যাসনং রাজনয়মারোঢ় যতি | 
ব্হ্মণ্যঃ শ্রুতবাংস্ত্যাগী যজ্ঞশীলে। দৃঢ় ব্রতঃ 1৯1 
এষ বিগ্রহবান্ ধ্ম এষ বীধ্যবতাং বরঃ। 

এধ বুদ্ধযাধিকো লোকে তপনাঞ্চ পরায়ণম্ ॥১০॥ 

ভারতকৌমুদা 

অহমিতি । অহং লক্ষমীনিবাসঃ রাজলন্ম্যা আশ্রয় রাজেতাথও ত্বস্ত ময়া সভাম্তারঃ সভ্যঃ 

কৃতঃ। অথ ত্বং রাজবদেবালস্কতঃ সন্, কম্মাদধেতোঃ রাজাসনে উপবিষ্টোছসি | “সভাসদঃ 

সভাম্তারাঃ সভ্যাঃ সামাজিকাশ্চ তে” ইত্যমর্ঃ 8৭1 

পরীতি । হে রাজন! জনমেজয় ! অজ্জুনঃ বলাটল) তদ্বাকাং নিশমা, শ্মযমান ঈীষ- 

হ্ৃসন্ সন্, পরিহাসেপ্রয়৷ পরিহাসকরণেচ্ছয়া ইদং বচনমব্রণাৎ ॥৮। 

ইন্ত্রন্তেতি । হেরাজন্! বিরাট! ক্রদ্ষণ্যো বেদহিত১ শ্রতবান্ শাস্জঃ, ত্যাগী দাত।, 

যজ্জণীলে। দৃঢ়ব্রতশ্চ অয়ং জনঃ, ইন্দ্রন্তাপি আসনমারোড়মহ! 5 1৯ 

শাঁরতভাবদীপঃ ৮ 

তত ইতি ॥১--২। ধিষ্টোযু আয়তনেযু ॥৩--৬। অক্ষাতিবাপঃ অঙ্গান্ বা 

তথা দ্যুতকারী ॥৭ পরিহযপেগ গন; াবিভিরি পার যান্ধরাগগ বাকাং তরিপম) 
সপ পাপ পসকপ৫৯৮ এপ এপস পপ আজ পাতি 

“কস্ক 1 আমি রাজা ; আর তোমাকে আই সভামদ করিয়াছি । এ 

অবস্থায় তুমি রাজার ন্যায় অলঙ্কৃত হইয়া কেন রাজাসনে উপবেশন 

করিয়াছ ?” ৪৭ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন__রাজা জনমেজয়! অঙ্জুন বিরাটের সেই কথা 

শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাস করিবার ইচ্ছায় এই সকল কথ বলিতে 

লাগিলেন ॥৮॥ 

অজ্জুন বলিলেন-_-“রাজা ! বেদহিতকারী, শাস্ত্রস্ত, দাতা, যঙ্পরায়ণ «& 

দূঢব্রতশালী এই ব্যক্তি ইন্দ্রের আঁসনেও আরোহণ করিতে পারেন 1৯1 

(৭) স কিলাক্ষনিবাপত্বম্ববা! ব, স কিলাক্ষাতিব উবাপন্ম্ রাম। প অস্বং পাট 

তা নাস্তি। (১০). পরায়ণ*প্রভা। 



এযোহস্ত্রং বিবিধং বেত্তি ত্রেলোক্যে সচরাচরে । 
ন চৈবান্যঃ পুষান্ বেতি ন বেতস্ততি কদাচন ॥১১৪ 
ন দেবা নান্ুরাঃ কেচিন্ন মনুষ্য! ন রাক্ষসাঃ | 

গন্ধর্ববা যক্ষপ্রবরাঃ কিন্র! ন মহোরগাঃ 1১২ 

দীর্ঘদশী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ | 
পাগুবানাষতিরথো রাজ ধর্মপরে! বশী ॥১৩| 

মহধিকল্লো রাজধিস্ত্রিযু লোকেষু বিশ্রচ্তঃ | 
বলবান্ ধৃতিমান্ সৌম্যঃ সত্যবাদী জিতেন্ত্রিয়; | 
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চৈব শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥১৪॥ 

স*পরাঞ জজ ওরা ওত জজ জাজ ডউততজ ৪ চউ চতুর ভন উ জড রউিতিকতকজত ওত তত জহর দত৪৪৯দ৬৩জ রড জম ন৩০৩জজজকজজজজজতজজরেকজডজজজতরজজ্ঞজেজজজ ও ওটিএতত৬৬জলল০৩৬৬ ৪ চিত জ৬ঙতড৬ ৪৬০৬ ৪০৬ত জজ ৮৬ ৪ জজ তর৬ ৮৬ ৮ ৪ ও চড50৬ক জরা জর ডলি জেরার ও এর 

ভারতকৌমুদী | 
এষ ইতি । এধ জনঃ, বিগ্রহবান্ মৃঠিমান্ ধর্দঃ) এষ বীর্ধযবতাং বরঃ, লোকে এষ বৃদ্ধা 

অধিকঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ তপসাং পরায়ণং পরমাশ্রয়শ্চ ৪১০ 

এষ ইতি । সচরাচরে ভ্রলোক্যে এষ এব বিবিধমন্ত্রং বেত্তি ; অন্যঃ পুমাংশ্চ ঈদ্ুশং 
নৈৰ বেত্তি, কদদাচন ন বেৎশ্ততি চ ॥১১। 

নেতি। দেবা ন, অন্থরা1 ন, কেচিন্মনুষ্যা ন, রাক্ষস! ন, গ্ধর্বা যক্ষপ্রবরাঃ কিন্নর। মহো- 

রগা মহানাগাশ্চ ন ঈদ্শং বিবিধমন্তং বিষস্তীত্যর্থ; ॥১২। 
দীর্ধেতি | এব দীর্ঘদর্শা পণ্ডিতঃ, মহাতেজাঃ, পৌরজানপদপ্রিয়১, অতিরথঃ ধর্মপরঃ, 

বশী বিজিতচিত্তশ্চ, পাগুবানাং মধ্যে রাজ যুধিচিরঃ ॥১৩। 

মহযাতি। এফ-্ভ্রিযু লোকেষু বিশ্রুতো বিখ্যাতঃ, মহষিকল্পো রাজধিঃ। তথা এষ 
বলবান্, ধতিমান্ ধৈর্যবান্, সৌম্যঃ কোমলঃ, সত্যবাদী, জিতেক্রিয়ো বশীকৃতজ্ঞানকর্ে- 
রানার, শপ ও ও পপ ০ ০০০ পপপ পি পপ পপ শিস ০ পা শাপিপাপ্পোস্পসপীপপ সপপপাপিসপ বাাশ * শপাস 

ইনি মৃষ্তিমান্ ধর্ম, ইনি বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি রি জগতের মধ্যে 
প্রধান এবং ইনি পরম তপস্থী ॥১০॥ 

সচরাচর ত্রিভুবনমধ্যে ইনিই নানাবিধ অস্ত্র জানেন; অন্ত কোন পুরুষই 
ইহার তুল্য অস্ত্র জানে না বা কখনও জানিবেও না ৪১১৪ 

দেবগণ, অস্ুরগণ, মনুস্তগণ, রাক্ষলগণ, গন্ধরর্ষগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ এবং 

মহানাগগণও ইহার তুল্য নানাবিধ অস্ত্র জানেন না ॥১২। 
ইনি পঞ্ডিত, মহাতেজা, পুরবাসী ও দেশবাসীদিগের প্রিয়, অতিরথ, ধর্পা- 

পরায়ণ ও বিজিতচিত্ত পাগুবগণের মধ্যে রাজা ॥১৩। 

(১১) এযোহগ্ববিধান্ কংগ্রামে-_-প্র, এবোহন্ত্যোদ্ধ। সংগ্রামে-ভা। (১২) *গন্ধর্ধ- 
ধঙ্ঘপ্রবরাঃ সকিল্নরমহোরগা২-বা বরা ম,**'গন্ধর্বযক্ষপ্রবরাঃ-_ভা। (১৩)-*যজধর্শপরো। 

বদী--বা ব রা ম,""যজং, ধর্ঘপরো বনঈী-ন্ভা । (১৪)*সত্যবাদী যতেন্িয়১-ভা। 

তৃতীয়্াধ্ধং তা নাস্তি । 



রবি পঞচ্ষার্ঠিতযোহধ্যায়ঃ। ৫৮৯ 

যথা যনুর্মহাতেজা লোকানাং পরিরক্ষিতা । 
এবমেষ মহাতেজাঃ গুজানুগ্রহকারকঃ ৪১৫? 

অয়ং কুরণাম্থযতঃ কুস্তীপুত্রো যুধিতিরঃ | 
অন্য লোকে স্থিতা কীর্তি সূর্ধ্যশ্যেব দিবা প্রভা! ॥১৬। 
সংসরস্তি দিশঃ সর্বব! যশসোহস্য গভন্তয়ং | 

উদ্দিতস্যেব সূরধ্যস্য তেজসোহনু গভভ্তয়ঃ ॥১৭। 
এনং দশ সহআাণি কুঞ্জরাপাং তরস্থিনাম্। 

অন্থযুঃ পৃষ্ঠতো। রাজন্! যাবদখ্যাবসত কুরূম্ ॥১৮। 

ভারতকৌমুদী 
জিয়ঃ। বিঞ্চ এফ ধনৈঃ) সঞ্চয়ৈগণসমূহৈশ্চ, শক্রবৈশ্রবপোপম ইত্্রকুবেরতুলাঃ | যটপাঙ্গো- 

হয়ং শ্লোক ১৪৪ 

যথেতি। মহাতেজ। মর্যথা লোকানাং পরিরক্ষিতা, এবং তথা! এব মহাতেজা অপি 

গুজান্ঠ গ্রহকারকঃ অগ্ুগ্রহেণ লোকানাং পরিরন্দিতেতার্থঃ ৪১৫) 

অয়মিতি। অয়ং কুরণাম্ খযভঃ শেঠ: কুভীপুতে যুধিষ্ঠির | তপা দিবা দিবসে শাক 

প্রভা ইব অন্ত যুধিপ্িবচ্ক বীর্টির্লোকে স্থিত 1১৬1 

সমিতি । উদ্দিতশ্ত সূর্ধাস্ত তেজসঃ, অন্ত পশাৎ গভছুয়; কিরণ ইব, অস্ট ঘশসম্চশ্র- 

তুল)শত্যর্থঃ গভভ্তয়ঃ, সর্ববা দিশঃ, সংসরস্তি গচ্ছস্তি ॥১৭/ 

এনমিতি । হে রাজন্। অয়ং যাবৎ কুরন্ কুরদেশমধাবসৎ। হাব তরস্টিনাং ৰল- 

বতাং কুঞ্জরাণাং দশ সহম্রাণি, পৃষ্ঠত এনমন্বযুর্গতবস্তঃ ॥১৮। 
৮০০ ক ০. ৬ অস্প শ  আ্ীপ+প্প্পপসক্ল ০ ০ ৮৮» পরার ৮৮--০।৮জশ হি 0 ৪. রক পানর. ৯ 

ইনি ত্রিভুবন-বিখ্যাত মহবিতুল্য রাজধি, বলবান্, ধৈর্য্যগগীল, কো মলম্বভাব, 

সত)বাদী ও জিতেক্দ্রিয়; আর ইনি ধনে ও গুণসমূহে ইন্দ্র ও কুবেরের 

তুল্য ॥১৪॥ 

মহাতেজা মন্তু যেমন অনুগ্রহপূর্বক লোকরক্ষা করেন, এই মহাতেজাও 

তেমনই অনুগ্রহপূর্ববক লোকরক্ষা করিয়া থাকেন ॥১৫। 

ইনি কৌরবশ্রেষ্ঠ কুত্তীনন্দন যুধিষ্টির। ইহার কীত্ডি, দিনের বেলায় সূর্যে 

আলোকের ন্তায় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥১৬॥ 

উদ্দিত নর্ধ্যের কিরণের ম্ভায় ইহার যশের কিরণও সকল দিকেই গ্রস্ত 

হইতেছে ॥১৭ 

রাজা | ইনি যে পর্যস্ত কুরদেশে অবস্থান করিয়াছেন, (স পর্যন্ত বলবান্ 

দশসহত্র হত্তী ইহার পিছনে গমন করিত ৪১৮ 

(১৭)-"্রজ্ানথগ্রহক্র প্র ? (১৭) সঞ্চরদ্তি দিশঃ সর্ববা1-্ত]। 



৫৯০ যহাভারতে বিরাট- 

ত্রিংশদেনং সহম্রাণি রথাঃ কাঞ্চনমালিনঃ | 
সদশ্বৈরুপসম্পন্নাঃ পৃঠতোহনুযধুঃ সদা 1১৯৫ 
এনমষ্টশতাঃ সৃতাঃ হুম্্টমণিকুগুলাঃ। 
অস্তবন্ মাগধৈঃ সার্ধং পুরা শক্রমিবর্ষয়ঃ ॥২০॥ 
ইমং নিত্যমুপাতিষ্ঠন্ কুরবঃ কিহ্বরো যথা । 
সর্ষে চ রাজন! রাজানে! ধনেশ্বরমিবামরাঃ 1২১ 

এষ সর্ববান্ মহীপালান্ করমাহারয়ত্দা । 
বৈশ্যানিব মহারাজ বিবশান্ স্ববশানপি ॥২২॥ 
অফ্টাশীতিসহআণি স্লাতকানাং মহাত্নাম্। 
উপজীবস্তি রাজানমেনং স্থচরিতব্রতম্ ॥২৩॥ 

অ্রিংশদিতি। কাঞ্চনমালিনঃ স্বর্ণমালাভূষিতাঃ, সদশ্বৈরপসম্পন্ন! যুক্তাশ্চ, ভ্রিংশৎ সভম্বাণি 
রথাঃ, সদৈব পৃ্গত এনমম্যযুঃ ॥১৯॥ 

এনমিতি। নুমৃষ্টানি সুষ্ঠ মাঙ্ছজনেন উজ্জলীকতানি মণিকুগ্ডলানি যেধাং তে, অষ্টশতাঃ 

হুতাঃ স্ভতিপাঠকাহ় মাগধৈরপরবিধৈ: স্ভতিপাঠকৈঃ সার্ধম্, শক্রমিন্্রম, খষয় ইব, পুরা এনং 
ধিঠিরমন্তবন্ ॥২০ 

ইমমিতি । হে রাজন! কিস্করা যথা, তথা কুরবঃ সর্ধে রাজানশ্চ, অমরা ধনেশ্বরং 

কুবে রমিব, নিত্যমেবু, ইমং যুধিঠিরম্, উপাতিষ্ঠন্ উপাসত ॥২১॥ 
এয ইতি। এ মহারাজঃ, বিবশান্ আত্মনোহনধীনান্, স্ববশান্, স্থায়ন্তানপি চ, সর্ববানের 

মহীপালান্, বৈশ্তানিব, তদ। কুরুরাজ্যবাসকালে, করমূ, আহারয়ৎ আদাঁপয়ৎ ॥২২ 

স্ব্মালাশোভিত এবং উৎকৃষ্ট ঘোটকযুক্ত ত্রিংশৎ সহস্র রথ সর্ধদাই ইহার 

পিছনে যাইত ॥১৯॥ 

খাষিরা যেমন ইন্দ্রের স্তব করেন, সেইরূপ উজ্জ্বল মণিকুগ্ুলধারী অষ্টশত 
স্ততিপাঠক অগন্থবিধ স্ততিপাঠকদের সহিত মিলিত হইয়! পুর্বে ইহার স্তব 
করিত ॥২০॥ | 

রাজা! দেবগণ যেমন কুবেরের উপাঁসনা! করেন, সেইরূপ ভূৃত্যের ন্যায় 
কৌরবেরা ও রাজার! সকলে সর্ধবদাই ইহার উপাসনা করিতেন 1২১ 

বৈশ্যগণেরই তুল্য 'অনধীন ও অধীন সমস্ত রাজার নিকট হইতেই এই 
মহারাজ কর্ম্মচারিগণঘ্বারা কর আদায় করাইতেন ॥২২। _ 

(২*),*অক্রবন্ মাগধৈঃ সার্ধম্_বাবরাস। (২১) এনং নিত্যমুপাসন্ত--ব! বরা ষ। 
(২২)*"করদান্ সমকারয়ৎ। বৈষ্ঠানিব মহাভাগঃ--বা ৰ রা। ম,+* বৈশ্ঠানিব মহারাজ 1 ভা। 

পচ ও ও ৫৯ জা রঙ চালাত কর জা গর জা আখ আমারা এক ও বলাও খানা ও ও 



পর্ব পঞ্চযর্তিতমোহধ্যায়ঃ। নি 

এষ বৃদ্ধাননাথাংশ্চ ব্যঙ্গান্ পঙ্গ,ংশ্চ মানবান্। 
পুত্রবৎ পালয়াষাস প্রজাধর্দে বীর্য্যবান্ ॥২৪॥ 
এষ ধর্মে দষে চৈব ক্রোধে চাপি যতঃ সদা । 

মহ্থাপ্রসাদে। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ পাধিবঃ ॥২৫॥ 

প্রতাপেন চৈবান্য তপ্যতে স হ্বযোধনঃ। 
সগণঃ সহ কর্ণেন সৌবলেয়েন বা বিভো ! 8২৩1 

ভীরতকৌমুদী 

অক্টেতি। মহাত্মনাং ্বাতকানাং গৃহস্থানাম্ অষ্টাীতিসহশ্রাণি, এনং চিত বাজান, 
উপজীবস্তি স্থ। “ন্াতকা গৃহমেধিনঃ ইত্যামরঃ ॥২৩। | 

এষ ইতি। বীর্াবান এষ রাজা, বহন, অনাথান্, 

ধর্েণ প্রজাপালননিয়মেন, পুজ্সবদদেব পালয়ায়াস ॥২৪। ০৮৪০০০৪০ 

এষ ইতি | এষ পাথিবঃ, সব, ধর্মে, দমে ইন্জিয়দমনে চ, যতো নিপ্তে। নিরত উতাথঃ, 

ক্রোধে চাপি যতঃ সংহত: | মহান গুসাদোহমুতাতো যক্ক্ সঃ, হক্ষণো ভাক্ষণকিও:, সঙযবাং 

বিপদ্যপীত্যপৌনরুত্াম্ ॥২৫। 

শ্রীতি। হেবিভো! রাজন! গণৈরাত্বীয়বর্গেঃ স্েতি সগণঃ স ন্ুযোধনে! ছুর্হোধনঃ, 

ভারতভাবদীপঃ 

/৮--১৬। অন্ত ইবেতাত্র সন্ধিরবিবক্ষিতঃ। উপমেয়হয়ন্তো পমাঙয়ল্চণমম একেনাপি 

ইবশবেন ভবতি, তথাপাজ স্প্টার্থং পুনকিব্গ্রতণম ৪১৭--১৭৯। অক্রবন অধ্যবন 1২৭২৫) 

। শীপ্ং তীব্রম্ 1২৬--২৮। 
- ৯ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিবাটপর্বণি নৈলব্ীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চহহিতমোহধ্যায়: /৬৫। 
সী 

অষ্টাণীতি সহস্র উদারচেতা গৃহস্থ এই ব্রম্গারী রাজ্ঞার প্রদত্ত বিদ্ধারা 

জীবন ধারণ করিত ॥২৩। 

এই বলবান্ রাজ প্রজাপালন উদ্দেশেই বুদ্ধ, নাথ, অঙ্গহীন ও পঙ্গু মানুষ 

দিগকে পুত্রের মতই পালন করিতেন ॥২৪॥ 

এই রাজ সর্ধবদাই ধর্মে ও ইন্দ্রিযদমনে নিরত, ক্রোধে সংযত, ব্রাঙ্মাণহিত- 

কারী ও সত্যবাদী এবং ইহার অনুগ্রহও গুরুতর 1২৫ 

মহারাজ | দুর্ধ্যোধন ইহারই সম্পদ ও প্রতাপ দেখিয়৷ আত্মীয়গণ, কর্ণ ও 

শকুনির সহিত সন্তপ্ত হইতেন ॥২৬। এ 
শী শিসস্শিসসমকরজি 

(২৪)-."পক্জনদ্ধাংশ্ মানবান্।.” প্রজাধর্দেণ বৈ বিভ্ু-_বাওব রা ন। (২৫). ফোধে 

চাপি জিতব্রত--ব1] বরা ম। (২৬)" সবঠঃ সহ একর্ণেন সের্িলেনাপি--প্র, শঙ্বং তাপেন 

টচৈতন্ড-সাঁবলেনাপি বা বিভূঃ-বা বরা! ম 



৫৯২ মহাভারতে বিরা্ট- 

ন শক্যস্তে হাস্য গুণাঃ প্রসংখ্যাতুং নরেশ্বর !। 
এষ ধর্মপরো! নিত্যমনৃশংসম্চ পাগুবঃ ॥২৭॥ 
এবং যুক্তে৷ মহারাজ ! পাগুবঃ পুরুষর্ষভঃ | 
কথং নারহতি রাজাহ্মাসনং পৃথিবীপতিঃ 8২৮ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি 
বৈবাহিকে পাগুবপ্রকাশেো নাম পঞ্ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

১ 

যট িতমোধধযায়। 

বং ৪ | 
যছোষ রাজ! কৌরব্যঃ কুস্তীপুত্রো যুধিতিরঃ | 

_ কতমোহস্যার্ছনে। ভ্রাতা ভীমশ্চ কতমো ব্লী ॥১। 

 ভারতকৌমুদী 
কর্ণেন, সেবলেয়েন বা শরুনিনা চ সহ, অস্ত যুধিষ্িরন্ত, শ্রিয়া সম্পদা। যুক্তঃ গ্রতাপঃ ্ীগ্রতাপঃ 
মধ্যপদলোপী লমাসঃ তেন তপ্যতে ম্ম ॥২৩। 

নেতি। হে নরেশ্বর! অন্ত গুণাঃ গুসংখ্যাতুং গণয়িতুং ন শকানস্তে। এষ পাণ্ডবঃ 

নিত্যৎ ধর্শপরঃ অনৃশংসো দয়ালুশ্চ ॥২৭। 

এবমিতি । হে মহারাজ ! এবমিখং গুণৈযুক্তঃ পুরুষর্ষভঃ পৃথিবীপতিশ্চ পাগুবে যুধিষ্ঠির:, 

কথং রাজার্হং রাজযোগ্যমাসনং নার্হতি 1২৮। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচা ধ্য-মহাক বি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাধ্য- 

বিরচি তায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং বিরাটপর্বণি 
বৈবাহিকে পঞ্চযটিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) 

ররর" ৬ ৮. ০০ রা এ নও ৪৭ সর রাই $ উন পল কপ পা 

যতি । যদি এয জনঃ, কৌরব্যঃ বুস্তীপুতশ্চ রাজ! যুধির্টিরঃ) ত্দা অন্ত জাভা অঞ্জন: 
কতমঃ বলী ভীমশ্ট কতমঃ | পাগুবানাং সৌন্রাআাতিশয়েন সর্ব! লাহচর্ধানি্মাদেবং প্রশ্ন 
উপপদ্ভতে । তে সর্ব এবান্স তিষস্ভীতি ভাবঃ 7১৪ 

: মরনাথ! ইহার গুণের সংখ্যা করিতে পারা যায় না এবং এই পাখু- 
নন্দন সর্বদাই ধর্মপপরায়ণ ও দয়ালু ॥২৭॥ 

অতএব মহারাজ! এইরূপ গুণসম্পন্ন ও পুরুষপ্রেষ্ঠ রাজ যুধিষ্টির কেন 
রাজার যোগ্য আসন গাভ করিতে পারিবেন না?” ॥২৮ 

(২৮)..মহারাঙগঃ পাওবঃ পাধিবধভঃ...গৃথিবীপতে বা বরাম। * -উনসগ্ততি- 

তষোধ্ধ্যায়+১-স্প্র, “*সন্ততিতমোধ্ধ্যায২-স্্ৰ। বরা ম। (১)' “কতমস্চা ক্ুনে। আতা--ব| । 



পর্ববাণি যটগ্রিতযোহ্ধ্যায়ঃ। ৫৯৩ 

নকুলঃ সহদেবো বা দ্রৌপদী বা যশস্থিনী। 
য্ দ্যুতজিতাঃ পার্থা ন প্রাজ্ঞায়স্ত তে কচি ৪২৪ 

অরুন উবাচ। 

য এষ বল্পবং ব্রতে সুদস্তব নরাধিপ !। 
এষ ভীষে৷ মহাবান্ভামবেগপরাক্রমঃ ৪৩1 
এফ ক্রোধবশান্ হত্বা! পর্ববতে গন্ধমাদনে | 

সৌগন্ধিকানি দিব্যানি কৃষ্ণার্থে সমুপাহরশু ॥8॥ 
গন্ধর্বব এষ বৈ হস্তা কীচকানাং ছুরাজ্মনাম্। 
ব্যাগ্রানুক্ষান্ বরাহাংশ্চ হতবান্ স্্রীপুরে তব ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 

নকুল ইতি । নকুলঃ সহদেবে! বা কতমঃ, যশস্থিনী ভ্রোপদী বা কা। পার্থাঃ পাণ্ডৰা 
ঘদা দ্যুতজিতা:; তদবধি তে ক্ষচিদপান্থাভিন প্রাজায়ন্ত ৪২৪ 

যইতি। হে নবরাধিপ। য এষ তব শ্রদঃ পাচকঃ, আত্মানং বল্পবং করতে; স এফ 

মহা বাহভ্শমবেগপরাক্রমশ্চ ভীম: ৪৩ 
এষ ইতি । এম ভীমং, গ্ধমাদশে পর্বতে, রেশধবশান্ নাম লাক্ষসান্ তত্ব, রুষ্দার্থে 

ভ্রোপধীনিমিত্তম, দিব্যানি সৌগদ্দিকানি পল্মুবিশেষান সমুপাহরৎ ॥৪॥ 
গম্ধবর্ব ইতি | এষ এব দুরাত্মনাং সীচকানাং হস্ত! গন্ধর্বাং । থা 'গহ এব ভব আীপুরে 

অস্তং রি ব্যাভান্, ধন্ষান্ ভল্ল,কান, বরাচাংস্চ হতবান্ ॥৫॥ 
বার পান ০ তা পাপ । পাপী ০৮ আপা চল ০ 

_ বিরাটরাজ। বলিলেন_ “নি যদি (কুরুবংশীয় কুস্তীনস্দন রাজা ফুি চির । হন, 

তবে এখানে ইহার ভ্রাতা অর্জুন কোন্টী 1 নজাবান্ ভীমসেন কোন্টী ? 8১৪ 

নকুল কোন্টী 1 সহদেবই বা কোন্টী? এবং যশস্ষিনী ত্রৌপদীই বা কে ?। 

পাগুবেরা যখন দৃযৃতক্রীড়ীয় পরান্ফিত হইয়াছিলেন, তদবধি কখনও আর আমরা 

তাঁহাদের সংবাদ জানি না” ॥২। 

অর্জুন বলিলেন-__“নরনাথ ! আপনার পাচক এই যিনি নিজেকে “বল্লব' 

বলেন, ইনিই মহাবাহু এবং "ভয়ঙ্কর বেগ ও পরাক্রমশালী ভীমসেন 8৩৫ 

ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে 'ক্রোধবশ'-নামক রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া দ্রৌপদীর 

নিমিত্ত €সীগদ্ধিক'-নামক ব্বর্গায় পদ্ম আনয়ন করিয়াছিলেন ॥98 

এবং ইনিই ছুরাত্ম! কীচকগণের নিহস্তা গন্ধবর্ব; আর ইনিই আপনার অন্তঃপুরে 

ব্যান, ভল্ল,ক ও বরাহগণকে বধ করিয়াছেন ৫1 

এ 'সহদেবশ্চ প্রোপদী চ.. প্রক্তায়স্ত ন তে এতে কচিঘুতা। £)- ভীমবীর্ধাপরাক্রষ_ 

(৪) এফ ক্রোধবশাদুদ্ধধভা। (৫) গন্ধর্বশ্চৈষ বৈ হত্বা_তা। 

সন (১২) 



৫৯৪ ষহাভারতে ফিরাট- 

যশ্চাসীদশ্ববদ্ধন্তে নকূলোহয়ং পরস্তপঃ | 

গোসংখ্যঃ সহদেবশ্চ মান্রীপুত্রৌ হহাবলো ॥৬1 
শঙ্গারবেধাভরণো বূপবস্তো। বশস্থিনৌ | 
নানারথসহআ্াপাং সমথোঁ ভরতর্যতৌ ॥৭॥ (যুগ্মকম্) 
এব! পন্মপলাশাঙ্ষী হুমধ্যা চারুহাসিনী। 

সৈরিষ্ন দ্রৌপদী রাজন! বশ্কৃতে কীচক। হতাঃ 1৮1 

অর্ভুনোহহং মহারাজ ! ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ | 

ভীমাদবরজঃ পার্ধো যমাভ্যাষপি পূর্ববজঃ ॥৯। 

উদ্িভাঃ স্মো মহারাজ ! শ্ুখং তব নিবেশনে | 

অজ্ঞাতবাসনিহ্ঠিতা গর্ভবাস ইব প্রজাঃ 0১০] 

যষ্টতি। হে মহারাজ! যন্তে অশ্ববন্ধ' আসীৎ, অয়ং স পরস্তপো নকুলঃ । গোসংখাঃ 

তৰ গোপরীক্ষকশ্চ সহদেবঃ | 'এতোঁ মান্রীপুত্, মহাবলো, শ্ঙ্গারন্ত শৃঙ্গারোপযো গিন" 

ৰেধাভরণে যয়োন্ো, বূপবজো নানারণসহল্লাণাং নিবাবণে সমথোৌ? ভরতর্ষভো, অতএব 

যশহ্ছিনো ॥৬-_৭1 | 
এষেতি। এষা পদ্ুশ্ত পলাশবৎ দলবৎ অক্ষিণী চক্ষষী হন্যাঃ সা, সুমধ্যা, চারুহামিনী 

চ সৈরিঙ্ী, ত্রৌপদী । হেরাজন্। যৎকৃতে যস্তা হেতোঃ, কীচক] হতাঃ ॥৮। 
অজ্জুন ইতি। হে মহারাজ! অনমূ্, ভীমাৎ অবরজঃ পরজাতঃ, যমাত্যাং যময়োনকুল- 

সহদেবয়োরুপি পূর্বরজ:, পার্থঃ পৃথাপুত্রঃ অর্জুনঃ, ব্যক্তং নূনং তে শ্রোক্রং কর্ণমাগতঃ) জয়া 

শ্রুতোহন্্বীতি মন্ত ইতার্থ; ॥৯॥ 

মহারাজ! যিনি আপনার অশ্ববন্ধ ছিলেন, তিনি এই পরস্তপ নকুল; আর 
ঘিনি আপনার গোপরীক্ষক ছিলেন, তিনি এই সহদেব। ইহার! মান্রীর পুত্র, 
মহাবল, শৃঙ্গারোপযোগি-বেষ-ভূষাঁ-যুক্ত, রূপবান, যশন্ী, নানাবিধ বিপক্ষ রথী- 

দিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ এবং ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ॥৬-__-৭। 
রাজা! এই পদ্সপলাশনয়না, সুমধ্যমা ও সুন্দরহাসিনী সৈরিন্ত্রীই ভ্ৌপদী : 

ধাহার জন্ক কীচকেরা নিহত হইয়াছে ॥৮॥ 
আর মহারাজ! ভীমের কনিষ্ঠ এবং নকুল ও সহদেবের জ্যেষ্ঠ পৃথাপুত্র 

অঙ্জনই আমি। সম্ভবতঃ আমার বিষয় আপনি শুনিয়াছেন ॥৯। 
মহারাজ! সন্তান সকল যেমন মাতৃগণের উদ্রে থাকে, আমরাও তেমনই 

সুখে এই অজ্ঞাতবাসের কালটা আপনার বাড়ীতে রহিয়াছি” ॥১০। 

(৯)..-যদ্দি তে শ্রোপ্জ্খগতঃ-_ভা। (১০১ উধিতাঃ স্ব মহারাজ ।-_-তা""অজ্ঞাতবাস- 

সুিতাঃ-_বা বরা ম। | 



পর্ব যটবগ্রিতমোহ্ধ্যারঃ। ৫৯৫. 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ষঙগাহর্ুনেন তে বীরাঃ কথিতাঃ পঞ্চ পাগুবাঃ | 
পুনরেব চ তান্ পার্থান্ দর্শয়ামাস চোত্তরঃ ॥১১॥ 

উত্তর উবাচ । 

য এষ জাম্ব.নদশ্ুদ্ধগৌর-তনুর্মহান্ লিংহ ইব প্রবৃদ্ধঃ | 
প্রচণ্ডঘোণঃ পৃথুদীর্ধনেত্রস্তা আয়তাক্ষঃ কুরুরাজ এষঃ ১২1 
অয়ং পুনর্ম তগজেন্দ্রগামী প্রতপ্তচামীকরশুদ্ধগৌরং | 
পৃথণয়তাংসে! গুরুদীর্ঘবাছ্র্কোদরঃ পশ্যত পশ্যতৈনম্ ॥১৩। 

ভারতকৌমুদী 
উধিতা ইতি। হে মহারাজ। গভন্জ বাসো যশ্মিন ৩২ গভবাসং মাতুকুদরং তশ্থিন্, 

প্রজাঃ সম্ভানা ইব, অজ্ঞাতবাসায় নিভিতাঃ শবকুজি: স্বাপিতা য়মূ, নল নিবেশনে ভবনে, 
স্ুখম্, উধিতাঃ রুতবাসাঃ স্মং ॥১০। 

যদ্দেতি। যদ] অঞ্জুনেন, তে বীরাঃ পঞ্চ পাগুবাঃ, কথিতাঃ সংক্ষেপেণ বণিতাঃ ; তদা 
উত্তরশ্চ পুনরেব চ তান্ পার্থান্ দর্শয়ামাস, অঙ্ছুনমণি বর্ণযিতৃমিত্যাশয়ঃ ॥১১। 

যইতি। য এবঃ, জান্বনদবৎ স্বর্ণবৎ শু নির্লা গৌরী গৌরবর্ণা চ অন্ুঃ শরীনং ঘন্ত 

সঃ, মহান্ সিংহ ইব, প্রবৃদ্ধো বিশালারুতি:, প্রচণ্ডা স্বদীর্ঘা ঘোণা নাসিক] যন্ত সঃ পৃথুনী 

স্থলে দীর্ঘে চ নেত্রে যশ্ত সঃ, তাম্রে তাজ্বর্ণে গ্মায়তে পথু্দীর্প হাদেব সধুদায়েশ বিশাশে 
অক্ষিণী যন্য স তাদুশঃ পুরুষঃ, এষ কুরুরাজে। যুধিমিরং 1১১৪ 

অয়মিতি। অয্ং পুনর্মতগজেন্দ্রগামী, প্রতঞ্ং যচ্চামীকরং স্বর্ণ, ওদ্ধৎ শুক্ধো নিশ্লশ্চাসে। 
গৌঁরশ্চেতি সঃ, পৃথু স্থুলোৌ আয়তৌ। দীঘৌচ অংসৌ স্ব্গে। মন্ত সঃ) গুর পরলো দীর্ঘো৷ চ হাড় 

যন্ত স চ, বৃকোদরো! ভীমঃ। এনং পশ্ঠত পঞ্ঠত ৪১৩। 

_ বৈশম্পায়ন বলিলেন__যখন অর্জুন সেই বীর পঞ্চ পাণুবের বিষয় সংক্ষেপে 

বর্ণনা করিলেন, তখন উত্তর আবার সেই পাশুবগণকে দেখাইয়া দিতে 

লাগিলেন ৪১১৪ 

উত্তর বলিলেন--“এই ধাহার দেহটা স্বর্ণের ন্যায় নির্মল ও গৌরবর্ণ, 

নানিকাটী সুদীর্ঘ, নয়নযুগল স্থল, দীর্ঘ ও তাতঅবর্ণ, মহাসিংহের ম্যায় বিশালাকৃতি 

এই পুরুষটাই সেই কুরুরাজ ঘুধিষ্ির ॥১২ 

আর ধাহার দেহটী তণ্ত কাঞ্চনের ম্যায় নির্ঘল € গোৌরবর্ণ, মণ্তহস্তীর স্যায় 

গমন, স্বন্ধযুগল স্থূল ও দীর্ঘ এবং বাহুযুগল অত্যন্ত ম্বায়ত, ইনিই সেই 

ভীমসেন। আপনার! ইহাকে দেখুন দেখুন ৪১৩1 মিটি রিরাতারীনিরা? 
পক ও রস, ৯ পপ সপ 

(৯১) প্রথমার্ধাৎ পরম্ “তদাহঙ্ছুনস্ত বৈরা টি কথয়ামাস কিক্রমর্ধ মহেক্কলসন্ড তন ল 

্রন্বইনূরুহঃ ৪ ইতি চরণচতুষ্টস্রমধিকর্ঁ-ব! ব রা ম। (১২)--শন্ফগোরং তহুর্মহাসিংহ ইব--তা। 



যন্বেষ পার্শেহস্য হহাধনল্মান শ্যাষেো যুবা বারণযুখপোপষঃ ৷ 

সিংহোক্গতাংসো গজখেলগামী পন্মায়তাক্ষোহর্জন এম বীরঃ ॥১৪। 

রাজ্ঞঃ সমীপে পুরুযোতমৌ যৌ যমাবিমৌ বিষুঃমহেন্দরকল্লো । 

হন্গষ্যলোকে সকলে সমোহস্তি যয়োর্ন রূপে ন বলে ন শীলে ৪১৫1 

আভ্যাব্য পার্খে কনকোত্তমাঙ্গী যৈধা প্রভা মুক্তিমতীব গৌরী । 
নীলোশপলাভ! পুরদেবতেব কৃষ্ণ! স্থিতা! মুণ্তিমতীব লন্মীঃ ॥১৩। 

যইভি। অন্ত বুকোদরন্ত পার্থ তু, য এবঃ, শ্যাম: শ্যামবর্ণঠি। যুবা, বারপযৃথপোপমঃ 

হস্তিযুখপতিতুল্যঃ, সিংহস্তেব উন্নতৌ অংসৌ সদ্ধো যন্ত সঃ, গজবৎ খেলেন সথেলং গঙ্ছতীতি 

সঃ পল্মায়তাক্ষশ্চ, এফ বীর এব, মহাধছুম্মান্ অঞ্জুনঃ ॥১৭। 

রাজ ইতি। রাজ্ঞো যুধিষ্িরস্ত সমীপে যে পুরুযোতমৌ বর্তেতে, ইমো বিষুমহেক্্কল্পো 

যমৌ নফুলসহদেবো ; সকলে মন্তযালোকেইপি, রূপে ন, বলে ন, শীলে চ ন যয়োঃ সমঃ সমানঃ 

পুরুযোহন্তি 1১৫। 

আভ্যামিতি। রফবর্ণন্াদেব দ্রৌপগ্াাঃ রুষ্ণেতি নামাসীৎ। তথ! চাদিপর্র্বণি তজ্জন্ম- 

গস্তাবে (১৬০ অধ্যায়ে ৫৪ গ্লোকার্দম) “রুফেতোবাক্রবন্ রষ্ণাং রষ্ণাডূৎ সা হি বর্ণতঃ।” 

অন্থজ্াপীখং বহুশো। বণিতম্। এবফাত্র কনকোতিমাঙ্গীত্যাদিবিশেষণদর্শনাদ্গোর বর্পন্থমণ্তা 

নাশক্কনীয়ম। তথা চ আভ্যাম অনয়োনকুলসহদেবয়োঃ পার্থে, যা, কনকং স্বর্ণময়ভূষণম্ 

উত্তমাঙ্গে মন্তকে যন্াঃ সা কনকোত্তমাঙ্গী, মৃত্তিমতী মাহুস্যারুতিমতী, গৌরী ্রিয়্ুকুন্থম- 
সম্থন্থিনী, প্রভা নীলা কান্মিবিব, নীলোৎপলম্থ, আভা ইব আভা যন্থাঃ সা নীলোৎপলাভা, 

গুতদেবতা নগরাধিা্ী দেবীৰ, সৃতিমতী লক্ষণ: নীপদ্যাদীনাং শোতাভিমানিনী দেবীব চ 
শপ পপ. -১ ০ 

ইহার পার্থর এই যে শ্ঠামবর্ণ, হস্তিযুপতিতুল্য, সিংহের স্থায় উন্নতক্কন, 
হস্তীর ম্যায় সখেলগামী এবং পয্মপত্রের ম্যায় আয়তনয়ন যুবকটী রহিয়াছেন, 

এই বীরই সেই মহাধনুদ্ধার অঙ্জুন ॥১৪॥ 

আর কুরুরাজের নিকটে যে ছুইটী পুরুষশ্রেষ্ঠ রহিয়াছেন এবং সমগ্র মর্ত্য- 
লোকেও রূপে, বলে ও স্বভাবে ধাহাদের তুল্য কেহ নাই, ইহারাই কিছু ও 

ইন্দ্র তুল্য সেই নকুল ও সহদেব ॥১৫। 

(১৪) যন্তেব...গজরাজগামী- রা ম, যত্্ে*-'গজরাজগামী--বা ব। (১৫)* 

পুরুযোত্তমৌ তুর! ম,-ন. কুলে ন ঈলে_ প্র। (১৬)--এব প্রভা-_বা,--.স্থরদেবতেব_ব। 

ব ব। ম ভা, আত্যাং সমীপে'কনকোত্রমাঙ্গা-.-মৃত্তিমতীব সৌরী--ভা।, ইত পরষ্ 'বৈশম্পায়ন 

উবাচ। ওতোহজ্ছুনন্ত বৈরাটিঃ কথয়ামাস বিক্রমম্। বৈরাটিকবাচ ।--প্র বা, বৈশম্পায়ন 

উবাচ। এবং নিবেন্ধ *্ততান্ পার্থান্ পাগুবান্ পঞ্চ ভুপতেঃ। ততোহঙ্জুনন্ত বৈরাটি: 

কথয়ামাস বিক্রমমূ & উত্তর উবাচ ।৮--রা। য। 



পর্ণ যটবর্টিতযোহ্থ্যায়ঃ ৫৯৭ 

অয়ং স ছ্বিষতাং হস্তা মৃগাপাষিব কেসরী। 
অচবদ্রথবৃদ্দেযু নিক্ংস্তাংস্তান্ বরান্ রখান্ ॥১৭। 
অনেন বিদ্ধে৷ মাতঙ্গে। মহানেকেষুণা হতঃ। 

হরণ্যকক্ষঃ সংগ্রামে দস্তাভ্যামগমশ্মহীম্ 0১৮) 
অনেন বিজিত! গাবো জিতাশ্চ কুরবো যুধি। 
অন্য শঙ্ঘনিনাদেন কণোঁ মে বধিরীকৃতৌ ॥১৯॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা! মতস্যরাজঃ প্রতাপবান্। 

উত্তরং প্রত্যুবাচেদমভিপন্নো যুধিতিরে ॥২০॥ 

ভারতকোমুদা 

স্থিতা, এষা কষ্ণ| সা জৌপদী। “গোধুমানজিকোবীযু প্রিযঙ্গে। বরুণত্রিয়াম* ইতি হেমচজ্্ঃ। 
ইতি সর্ব্বং সথসম্সম্ ॥১৬। 

অঞ্জুনবিক্রমং বর্ণয়তি ত্রিতিঃ | অয়মিতি। ধগাণাং কেসরী সিংহ ইব, দ্বিতাং হস্তা 
অয়ং সঃ অঞ্ছুনঃ, তান্ তান্ বরান্ রথান্ নিক্জন্ রথবৃন্দেযু অচরৎ্ ॥১৭॥ 

অনেনেতি । অনেন অঞজ্ছুনেন, সংগ্রামে গতযুদ্ধে, একেষুণা! একেনৈব বাণেন, হিয়গ্যকক্ষঃ 

্যর্ভূষণঃ মহানেকে। মাতঙ্গঠ বিদ্ধো হতশ্চ সন্, দস্তাভ্যাং মহীমগমৎ )১৮। 

অনেনেতি । অনেন অন্গুনেন, যুধ গাবো বিজ্িতাঃ কুরবশ্চ জিতাঃ। অন্ত অঞ্জন 

শঙ্খনিনাদেন চ মে যম কণৌ বধিরী রুতৌ ॥১৯। 

এবং ধাহার মস্তকে ত্বর্ণীলঙ্কার রহিয়াছে, যিনি াযমু্িষারিলী প্রিয়জু- 

কুন্ুমকানস্তির ন্তায় শোভমানা, নীলোংপলের ম্যায় কুষ্ণবর্ণী, নগরদেবীর গ্যায় 

বিরাজমান এবং মৃত্তিমতী নীলপদ্মকান্তিন স্ায় ইহাদের পার্থ অবস্থা 

রহিয়াছেন, ইনিই সেই দ্রৌপদী ॥১৬। 

আর মৃগহস্তা সিংহের ন্যায় শক্রুহন্তা এই অঞ্ুনই সেই সেই প্রধান রধী- 

দিগকে বিনাশ করিতে থাকিয়া রথসমূহমধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥১৭ 

এই অজ্জুনই গতযুদ্ধে একট! াঁণদ্ধারাই স্বর্ণভূঁষিত একট মহাহস্তীকে বিদ্ধ 

করেন $ তখন সেই হস্তী নিহত হইয়া দস্তযুগলদারা ভূতলস্পর্শ করিয়া পতিভ 

হয় 1১৮1 
এবং এই অর্জুনই গতযুদ্ধে কৌরবগণকে জয় করিয়া গরুগুলিকে ফিরাইয়া 

আনিয়াছেন ; আর ইহার শঙ্খনাদেই আমার কর্ণযুগল বধির বধির ৬৯৯ ॥১৯৫ 

(১৭)..-নিক্রংত্যেষাং বরান্ বরান্-প্র," এনিংস্তেষাং। বরান্ রান বর্ঘান_বা, “নিঙ্বন্ সাধু সাধু 

ধুরদ্ধরান্_-তা। (১৯)*, “অন্য শঙ্ধগ্রপাদেন-বা ব রাম ভা। 



৫৯৮৮ মহাভারতে বিরাট- 

প্রসাদনং পাগুবস্ত প্রাগ্তকালং হি রোচয়ে। 

উত্তরাঞ্চ প্রয়চ্ছামি পার্থায় যদি তে মতম্ ৪২১ 

উত্তর উবাচ । 

আর্য্যাঃ পুজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাগুকালঞ্চ মে যতম্। 

পুজ্যন্তাং পুজনার্হাশ্চ মহাভাগ! হি পাগুবাঃ ॥২২। 

বিরাট উবাচ। 
অহং খল্বপি সংগ্রামে শব্রণাং বশমাগতঃ | 

মোক্ষিতো। ভীমসেনেন গাবশ্চ বিশ্িতান্তথ! | 
এতেষাং বান্থৃবীর্ধ্যং যত্তদম্মীকং জয়ো স্ধযে ॥২৩। 
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তক্তেতি। যুধিচিরে অভিপন্নঃ অক্ষপ্রহারাদপরাদ্ধ: প্রতাপবান্ মৎস্তরাজঃ, তল্যোত্তরস্ত 
তদ্বচনং শ্রুত্বা, তমুত্তর মিদং প্রত্যুবাচ ॥২০। 

ইতঃপ্রভৃতি বিরাট উত্তরশ্চ জনাস্তিকভাবেনাহ-_প্রেতি। হি তম্মাৎ ঘুধিষ্টিরে অক্ষ- 

প্রহারেণাপরাহ্ধত্বাদেবেত্যর্থ: পাওবন্ যুধিঠিরন্ত, প্রাপ্ত উপস্থিত: কালো যশ্ত তৎ উচিতমিতি 

তাৎপধ্যম, প্রসাদনং চিত্তকালুস্তাপনোদনম্, রোচয়ে কর্ত,মিচ্ছামি । কেনোপায়েনেত্যাহ _ 
যদি তে মতং ভবতি, তদ1 পার্থায় অজ্জুনায়, উত্তরাং প্রয়চ্ছামি দামি । অধিকোপকারিত্বাদ্- 

যোগ্যত্বাচ্চ অঞজ্ছনায়ৈব উত্তরায়! দানম্। তেনৈৰ চ যুধিষ্রিরশ্ঠ প্রসার্দনং সম্ভাবাতে, ইতঃ পূর্কর- 

মন্যৈব প্রশংসাকরণেনাজৈবাস্তা ধিকন্ষেহদর্শ নাদিতি ভাব: 1২১1 
আধ: ইতি পাগুবাঃ, আধ্যাঃ সঙ্জনাঃ, অতএব পূজ্যা গৌঁরবাম্পদীকর্ততবযাঃ, মান্য 

আদর্থব্যা্চ। অতএবৈতেষাং প্রসাদনম্, প্রাপ্তকালঞ্চ উচিতমেবেতি মে মতম্্। হি তম্মাৎ 

'পৃজনার্থা মহাভাগাশ্চ পাওবাঃ পৃজাস্তান্, উত্তরায়াঃ প্রদানেনৈবেত্যাশয়ঃ ॥২২। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_-যুধিষ্টিরের নিকট অপরাধী প্রতাপশালী মংস্তরাজ 
টন্তরের সেই কথা শুনিয়া উত্তরকে এই কথ! বলিলেন__8২০॥ 

প্উত্তর! আমি যুধিষ্টিরের উপযুক্ত সন্তোষ বিধান করিতে ইচ্ছা করি। 
ইহাতে যদি তোমার মত হয়, তবে আমি অর্জনের হস্তে উত্তরাকে দান 

করি” ॥২১॥ | 

.. উত্তর বলিলেন_-“পিতঃ ! পীগুবের! সঙ্জন, পৃজনীয় ও আদরণীয়; সুতরাং 
ইহাদের উপযুক্ত সন্তোষ বিধান করা আমারও অভিমত; অতএব আপনি, 
পৃজনীয় ও মহাত্মা! পাগুরগণকে পৃজা। করুন” ২২ 
(২১) -রোচতে__বা,."যদি মন্তসে-_বা ব রা ম,.*পাগুবেয়ে--ভা। (২২)-পৃজানাং 
পৃজনার্হাশ্চ-_ড1। (২৬) তৃতীয়ার্ঘং ভা*নান্তি।-"-এতেধাং বাহুবীর্য্েণ অস্মাকং বিজয়ো 
স্বধে--রা ম। 



পর্ব ফটহডিতযোহধ্যায়ঃ | ৫১৯ 

বয়ং সর্ব সহাষাত্যাঃ কুস্তীপুত্রং যুষিতিরম্ । 
প্রসাদয়াষে। ভদ্রেং তে সানুজং পাগুবর্ধভম্ ॥২৪॥ 
যদম্মাভিরজানস্তিঃ কিঞ্চিহুক্কো নরাধিপঃ। 

ক্ষত্তমর্হতি তত সর্ববং ধন্মাত্বা হোষ পাগুবঃ ॥২৫॥ 
বৈশম্পানন উবাচ । 

ততো বিরাটঃ পরম প্রহৃ্টঃ সমেত্য রাজ্ঞ! সময়ং চকার। 
রাজ্যঞ্চ সর্ববং বিসসর্জ তশ্মৈ সদগুকোষং সপুরং মহাত্মা ॥২৬॥ 

ভারতকৌমুদী 

ভীমাদীনামপ্যুপকারিত্বং দর্শয়তি__অহমিতি । অহমপি খলু সংগ্রামে শত্ধপাং বশমাগত 
আসম্$ তদা চ ভীখসেনেন মোশ্গি *, তথা গাবশ্চ বিজিতাত। অতএব এতেধাং পাগুবানাং 
ঘদ্ধাছবীধ্যম্, তধেবাম্থাকং মৃধে যুঞ্জে য়ো জয়কারণম । যটপাদোহয়ং কোক; ॥২৩৪ 

বয়মিতি। অতএব অমাতো: সহেতি সহামাতাঃ সর্ব এব বয়ম্, কুস্তীপুজম, সাজজং 

পাগুব্ধভং যুধিষ্টিরং প্রসাদয়ামঃ । তে তব ভদ্রমণ্ত, অভ্রাথে মতদানাদিতি ভাবঃ ॥৪॥ 

যদদিতি । অজানত্িঃ এতান্ অপরিচিন্বপ্তিরম্মাভিঃ, যত কিঞিৎ কটু বাকামুকঃ, লগাধিপ এব 

যুধিষ্তিরঃ তত পর্ববং ক্ষত্তমহ্তি | হি যন্থাখ্, 'এধ পাগুবে। ধশ্মাত্ম! 8২৫8 | 

তত ইতি। তত: পরমপ্রহ্থ্রো মহাত্মা বিরাট, গাজা যুধিষ্টিরেণ সহ, সমেত) মিলিত্বা, 

সময়ং পরম্পরসৌহান্শপথৎ চক ১ তথা তন্ৈ বাজে মুধিষ্টিরায়। দত: সৈপ্ৈঃ কোষৈশ্চ 
সহেতি সদগ্ডকোষম্, পুরেণ রাজধাগ্। চ সহেতি সপুরম্ত সর্বং বাজাক, বিদসক্জ দাতুমভাখর়া- 

মাস 1২৬। 

বিরাটরাজ! বলিলেন-_-“আমিও যুদ্ধে শক্রগণের বশীভূত হইয়াছিলাম। 

তখন ভীমসেনই আমাকে মুক্ত করিয়। আনিয়াছেন এবং গরুগুলিকেও জয় 

করিয়াছেন ; অতএব ইহাদের যে বাহুবল, তাহাই আমাদের জয়ের কারণ ॥২৩ 

অতএব আমরা সকলেই মন্ত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পাগডবজরেষ্ঠ কৃস্তী- 

নন্বন যুবিষ্ঠিরকে উহার ভ্রাতৃবর্গের সহিতই প্রসন্ন করিব। তোমার মঙ্গল 

হউক ॥২৪॥ 

আমরা না জানিয়। যে কিছু বলিয়াছি, দে সমস্তই যুধিষ্টির ক্ষম৷ করিতে 

পারেন। কেন না, ইনি ধন্মাতা” ॥২৫॥ 

উদনস্তর পরমানন্দিত মহাম্বা বিরাটরা্জা যুিষ্টিরের সহিত মিলিত হইয়; 

পরস্পর সৌহার্দের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সৈন্য, কোষ ও রাজধানীর 

সহিত সমস্ত রাজ্য ধিষ্টিরকে দান করিবার রান জানাইলেন ২৬ 
কি শ শা পাপা ৪ ৯ শপ ও জপ আলা + 1 

হল 

(২৬) 'পরমাভিতুষ-_ব। ।বরামভা। 



৬০ ফাভারতে বিরাট 

পাগুবাংশ্চ ততঃ সর্ববান্ মত্স্যরাজঃ প্রতাপবান্। 

ধনগজয়ং পুরস্কৃত্য দিষ্টযা। দিষ্ট্যেতি চাত্রবীত ৪২৭1 
সমুপাত্্ায় মৃর্ধেযতান্ সমাল্লিষ্য পুনঃ পুনঃ । 
যুধিতিরঞ্চ ভীমঞ্চ মাত্রীপুত্রৌ চ পাগুবৌ ॥২৮। 
নাতৃপ্যদ্দর্শনে তেষাং বিরাটো। বাহিনীপতিঃ | 
স শ্রীয়মাণো রাজানং যুধিষ্ঠিরমথা ব্রবীৎ ॥২৯॥ (যুখ্পকম্) 
দিষ্ট্যা ভবন্তঃ সংপ্রাপ্তাঃ সর্বেধে কুশলিনে বনাশ। 
দিষ্ট্যা চ পারিতং কৃচ্ছ_মজ্জাতং বৈ দুরাতমভিঃ ॥৩০। 
ইদং রাজাঞ্চ ব? পার্থ! যঙ্চান্দপি কিঞ্চন। 
যচ্চ চ বক্ষ্যামি ও তত ৎ কারধ্যমরুনেনাবিশঙ্য়া ॥ /৩১॥ 

তারতকৌযূদী 

পাগুবানিতি। ততঃ প্রতাপবান্ মৎ্শ্তরাজ:, ধনঞয়ম্ অন্ঠান্ সর্ধান্ পাগুবাংশ্চ, পুরস্কত্য 
অগ্রবন্তীকুত্য, দিষ্টা। দিষ্্যা মঙ্গলং মঙ্গলমিত্যব্রবীৎ | “দিষ্ট্| হ্ষে মঙ্গলে চ* ইতি মেদিনী ৪২৭। 

সমিতি। অথ প্রীঘনমাণো বাহিনীপতিঃ স বিরাটঃ, যুধিষ্ঠির ভীমঞ্চ চকারাদজ্জুনঞ্চ 
পাণ্ডবো মাত্্রীপুত্রো' চ এতান্ মৃদ্ধি, পুনঃ পুনঃ সমুপান্্ায় সমাঙ্গিম্য চ, তেষাং দর্শনে নাতৃপাৎ, 
পরঞ্চ রাজানং যুধিষিরমব্রবীৎ ৪২৮--২৯॥ 

দিষ্ট্েতি। হে রাজন! দিষ্ট্যা ভাগ্যেনৈব, সর্ধ্বে তবন্তঃ, কুশলিনঃ সম্ভ এব, বনাৎ, 

সংপ্রাপ্ধা অন্রাগতাঃ; তথ! দিষ্্া ভাগোনৈৰ চ, ছুরাজআ্মভিহূর্ধ্যোধনাদিভিঃ, অজ্ঞাতং ঘথ। 
শু.তখৈব, কঙ্ছুং কক্ষুদাধ্যমজ্ঞাতবাসব্রতম্ঃ পারিতং সমাপিতম্ ॥৩০। 

০০ পাব. পা সাপ 

তাহার পর প্রতাপশালী বিরাটরাজা অজ্ঞুনকে এবং অন্ত সকল পাগুবকে 

সম্মুখে রাখিয়! “মঙ্গল মঙ্গল” এই কথা! বলিলেন ॥২৭॥ 
তৎপরে প্রীতি্রফুল্লচিত্ত সেনাপতি বিরাটরাজা বার বার যুহিষ্টির, ভীম, 

অঞজ্ছুন,। নকুল ও সহদেবের মস্তকাআাণ ও আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের দর্শনে 
তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, পরে রাজা যুধিষ্টিরকে বলিলেন-_1২৮-_২৯॥ 

“রাজা! ভাগ্যবশতই আপনার সকলে কুশলী অবস্থায় বন হইতে এখানে 
আমনিয়াছেন এবং ভাগ্যবশতই ছুরাত্মা' দু্যোধনপ্রভৃতির অজ্ঞাতভাবে অজ্ঞাত- 
বাঁসব্রত সমাপ্ত করিতে পারিয়াছেন ॥৩৭॥ 

(২৮) লমুপাগ্জরায় মৃর্ধানং সংঙ্লিক্য চ-বা ব বা ম। (৩-)-নিষ্্যা সংপালিতম্-_বা 

বরা ম,..*অজ্ঞাতৈশ্চ ছুরাসদম্--ভা। (৩১) ইদস্ত রাজ): পার্থায় "“*প্রতিগৃহাতু তৎ সর্বং 

কোস্তেয়োইপ্যবিশঙ্কর়া-_ব| ব, ইদক রাঞ্জাং পারায় ...প্রতি গৃহন্ত তৎ সর্বং পাগ্ডবা অবিশঙ্ষয়া 
- রাহ, পারায় “যহীধিকন সকোৌতিরেনাবিশধরা _া। 



সর্ব ধটহ্টিতযোহ্ধ্যারঃ। ৬০১ 
উত্তরাং প্রতিগৃহাতু সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ | 
অয়ং হ্োৌপর়িকে। ভর্তা তম্যাই পুরষসতমঃ 1৩২॥ 
এবমুক্তে ধন্মরাজঃ পার্থবৈক্ষদ্ধনঞ্য়ম্। 
ঈক্ষিতশ্চার্ুনো ভ্রান্রা মতস্তং বচনমব্রবীশ ॥৩৩। 
প্রতিগৃহ্বাম্যহং রাজন! ন্ন,বাং ছুছিতরং তব । 
যুক্তশ্চ নে হি সম্বদ্ধো মত্ম্যভারতয়োরপি ॥৩৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতলাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বিরাটপর্ববণি 
 বৈবাহিকে উত্তরাবিবাহ্প্রস্তাবে! নাম ষট ব্িতমোহথ্যায়ঃ ৪০) ও 

ভারতকৌমুদী ক 
ইদমিতি । হে পা! ইদং রাজাঞ্চ। অন্ঠৎ বৎ কিঞ্চন বস্ত চ মমাস্তি, তৎ সর্ধষেব বো 

বুম্াকম। যচ্চাহং বক্ষ্যামি, তৎ অঞ্জুনেন অবিশক্কয়] কার্ধাং কর্থবাম্ ৪৩১৪ 
কিং তদিত্যাহ-_উব্বরামিতি | সবাসাচী ধনঞয়ঃ, উত্তরাং মত্কন্তাং প্রতিগৃহ্াতু । হি 

য্থাৎ, অয়ং পুরুষসত্তমঃ, তন্তা উত্তরায়া:, গুপয়িক উপায়েন যোগাত্বাদিস্াযাহেতুন| প্রাপ্য 
ভর্তা । উপায়েন সম্ভাব্ামানগৃঢব্যাপারেণ প্রাপা ইতাপি ধবন্্ুতে ॥৩২॥ 

এবমিতি । বিরাটেনৈবমূক্তো ধর্্রাজঃ, পাথং ধনল্যম্, এক্ষৎ এক্ষত দুিভঙ্গা। অভিমন্থ্য- 

নিমিত্তমহ্মোদনমকা্ধীদিত্যর্থ | আরা ধন্মরাজেন ঈক্ষিতশ্চাঞ্ছুন, মৎস্ং মতল্তরাজম, ইদং 
বচনমব্রবীৎ 1৩৩॥ 

তারতভাবদীপঃ 

যদদীতি ॥১-_-১১৪ প্রচণ্ডঘোণঃ পৃধুনালিক:, ঘোণা। কদ্ধরেতাপি ॥১২--১৯৪, অভিপন্নো- 

ইপরাধং রুতবান্ ॥২*__২৫৪ সমেত্য পুত্রেণ সহ সময়ং নিশ্চয়ং চকার, বিসসঞ্জ দদে। 
॥২৬-_-৩১৪ ওউপর়িক উচিতঃ ॥৩২-_-৩৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি নৈপকীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্য্িতমোইধটায়ঃ ৬৬। 
পাপ পক পপি ০ * পা 

পৃথানন্দন ! এই রাজ্য এবং আমার অন্য যে কিছু বন্ত আছে, সে সমস্তই 

আপনাদের । এখন আমি যাহা বলিব, "হাহা নিশেঙ্কচিত্ডে অজ্জুনকে করিতে 

হইবে ॥৩১। 
সব্যসাচী অর্জুন আমার কন্তা উত্তরাঁকে গ্রহণ করুন । কারণ, এই পুরুষ- 

শ্রেষ্ঠই তাহার উপযুক্ত ভর্তা” ॥৩২॥ 
বিরাটরাজ। এইরূপ বলিলে, যুধিষ্টির অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 

যুধিষ্টির দৃ্িপাত করিলে, অর্জুন মতস্যরাঁজকে এই কথা বলিলেন-7৩৩1 
সপ জা 

সা শাপরি্া ০সস 

(৩৪) প্রতিগৃহ্বাম্যহুৎ হেতাম্যুক্ণ্চাবাং হি সম্বদ্ধো মত্ক্তভারাতবংশয়ো প্র“-যুক 

এব হি-__বা! ব,.".যুক্তশ্চাবাং হি _য,-যুক্তশ্চ নে! হি--তার তয়ো্3ভা | * াসপ্ততি- 

তষোধ্ধ্যায়১--প্র, “*একনপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ বাবর! এ। 
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সগ্তষফটিতমোধধ্যায়ঃ | 

বিরাট উবাচ। 

কিমর্থং পাগুবশ্রে্ঠ ! ভার্ধ্যাং ছুহিতরং মম । 
প্রতিগ্রহীতুং নেমাং ত্বং ময়! দতামিহেচ্ছলি ॥১1 

অর্ভ্ধন উবাচ । 

অন্তঃপুরেহহমুষিতঃ সদাপশ্যং স্থতাং তব । 

রহস্তাঞ্চ প্রকাশঞ্চ বিশ্বস্ত! পিতৃবন্ময়ি ॥২॥ 

প্রতীতি। হে রাজন! অহং তব দুহিতরমূত্তরাম, স্স-বাং পুবধূং পুত্রবধৃদ্কেনেত্যথঃ 
প্রতিগৃহামি । নু স্বয়ঞ্চের প্রতিগৃহ্াসি তহি প্রতিগ্রহ এব কুত ইত্যাহ-_মৎস্ঠো মত্গ্ঠবংশীয়ো 

ভবান্ ভারতো৷ ভরতবংলীয়ম্গাহমিতি মৎ্শ্ভারতয়োঃ, নৌ আবয়োঃ, অয়ং সন্বন্ধো যুক্তো 
ম্যাযাশ্চাপি, সযানগুণকত্বাদিত্যাশয়ঃ 1৩৪॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য-মহাক বি-পদ্মভূধণ-শ্রুহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভ ট্রাচার্য্য- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীলমাখ্যায়াং বিরাটপর্ব্বণি 

বৈবাহিকে ফট্যষ্িতমোহ্ধযায়ঃ ॥ ০ 

78৯১7 

কিমিতি। হে পাগ্ুবশেষ্ঠ ! ত্বম১ মম দুহিতরম্, ময়ৈব দত্তাম্, ইমামুন্তরাম্, ভার্্যাং 
ভা্যাত্বেনেত্যর্থ, ইহ কিমর্থম্, শ্বয়ং প্রতিগ্রহীতুং নেচ্ছসি ॥১। 

অস্তরিতি,। হেরাজন্! তব অস্তঃপুরে উবিতঃ স্থিতঃ অহম্,। সদৈব তৰ স্থতামপস্টম্ | 

সা চাপি, রহস্তং নির্জন, প্রকাশং জনপূর্ণঞ্চ স্থানং প্রাপ্য, পিতৃবদেব ময়ি বিশ্বস্তা। তথ৷ 

চ কন্তাস্থানীয়ায়াস্তম্তাঃ পরিণয়ো! মে নোপপগ্ভত ইতি ভাবঃ ॥২॥ 

_. পরাজা! আমি আপনার কন্তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিব। কারণ, 
আপনি মংস্তাবংশীয় এবং আমি ভরতবংশীয়; স্বুতরাং আমাদের এই সম্বন্ধ 

যোগ্যই হইবে” ॥৩৪$ 

বিরাটরাজা বলিলেন--“পাগুবশ্রেষ্ঠ ! আমার কন্যা, আমিই তাহাকে দান 
করিতেছি; এ অবস্থায় কি জন্য আপনি তাহাকে ভাধ্যারপে গ্রহণ করিতে 

ইচ্ছা করিতেছেন না ?” ॥১॥ 

অর্জুন কহিলেন-_-“মহারাজ ! আমি আপনার অস্তঃপুরে থাকিয়া সর্বদাই 
আপনার কন্যাকে দেখিয়াছি এবং আপনার কন্তাও গোপনে বা প্রকান্তে পিতার 
মতই আমার উপরে বিশ্রী করিয়াছেন ॥২॥ 

(২)-'সঙ্। পশ্তন্--বা ব রা ম ধা,...রহশ্চৈব প্রকাশক--প্র,...রহন্তে চ প্রকাশে চ 

সহত্তং পিতৃবস্ময্ি--ভা।। হ 

সস্্ক১-স্্ 



সপ্তধস্ভিতষোহধ্যায়ঃ | ৬৬০৩ 

প্রিয়ো বনছমতশ্চাসং নর্তকো গীতকোবিদঃ | 
আচার্ধ্যবচ্চ মাং নিত্যং মন্যতে ভুঙ্িতা তব ॥৩। 

বয়স্থয়া তয় রাজন! সহ সংবতসরোধিতঃ | 
অভিশস্কা ভবে স্থানে তব লোকস্য চোভয়োঃ ॥81 

তন্মাললিমনত্রয়েহহং স্বাং ছুহিতুঃ পৃথিবীপতে !। 
শুদ্ধো জিতেন্দিয়ে। দাস্তন্তম্তাঃ শুদ্ধিঃ কৃতা ময়! ৪৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রিয় ইতি। কিঞ্চেতি চার্থ:। নর্ঁকো নৃতাশিক্ষকঃ, গীতকোবিদঃ, অতএব গান- 

শিক্ষকম্চাহম, তন্ঠাঃ প্রিয়ো বছমতঃ অত্যাদ্বতশ্চাপম্। ততশ্চ তব ছুহিত৷ নিত্যযেব মম্ 

আচার্য্যবৎ শুরুবদেব মন্ধতে । অতঃ শিষ্যায়াঃ পরিণয়োছপি ন সঙ্গচ্ছত ইত্যা শয়ঃ ৪৩৪ 

বয়স্থয়েতি । কিঞ্চ, হে রাজন! অহম, বয়স্থয়া যুবত্যা, তয় উত্তরয়া! সহ, সংবৎসরং 

যাবৎ উধিত একজ্ স্থিত; | এবঞ্চেদানীং তচ্সাঃ পরিণয়ে, তব, লোকন্ত অন্তপ্ঠ চ ইতাভয়ো- 
রেব, স্থানে যুক্তিযুক্ত, অভিশঙ্কা সর্বতোভাবেনৈব সংসর্গাশস্কা তবেৎ। সা চান্তায্যা, 

উভয়োরেব চরিত্রদোষ বিষয় স্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪॥ 

তম্মাদ্দিতি। তম্মাৎ, হে পৃথিবীপতে 1! অহং ত্বাং তব ছুহিতুরথে, নিমন্ত্রয়ে পূর্বোজ রূপং 

প্রার্থয়ে তাং পুত্রবধুং কর্ত-মেবেচ্ছামীত্যর্থ; । তথা ৮ সতি, অহম্ শু্ছে] নির্দোধ:, জিতেঙ্জরিয়ঃ 
নিগুহীতবহিরিন্দ্িয়ঃ, দাস্তো নিগৃহীতচিন্শ্চ প্রখ্যাতঃ স্যাম, তথা তক্যা উত্তরায় অপি 

শুদ্ধিনির্দোষতা ময় কৃতা ভবেছ ॥। 
ভারতভাবদীপঃ ্ ৮ 

কিমর্থমিতি ॥1১--৩॥ যা শঙ্কা ভবেৎ সা স্থানে উচিতা, অয়মহৎ তে তব ছুহিতাং 

নিমহয়ে সাত্েন যাচে। *হুহিতা ছুহিতা দূরে হ্তা? তি যাস্গেন শিরুকত্বাথ বর্ণবিকারেপ 
পক ২ পালা কপক  -শশিট * পাশা? 

তা'র পর, আমি তাঁহাকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা করা ইয়াছি এবং সাহার প্রীতি 

ও আদরের পাত্র হইয়াছি; আর আপনার কম্ঠাও সর্বদাই আঁমাকে গুরুর 

মত মনে করিয়াছেন 5৩ 

বিশেষতঃ আমি একবৎসরপধ্যন্ত সেই যুবতির সহিহ একত্র বাস করিয়াছি । 

রাজা! (এ অবস্থায় আমি তাহাকে বিবাহ করিলে,) আপনার এবং অগ্যান্থ 

লোকের সর্ববতোভাবে যুক্তিযুক্ত আশঙ্কাই হইবে 888 

অতএব মহারাজ ! আপনার কন্যার জন্ত আমি আপনার নিকট পূর্বেধো- 

রূপ প্রীর্ঘন। করিয়াছি । কেন না, সেইরূপ হইলে, *আমিও নির্দোষ, জিতেজ্ছিয় 

(5 হভিল্া ভ্ হালে তব লোকস্ত বা বিভো প্র ভা, তিশঙ্কা”তব : 

লোকশ্ত বা বিভো !_বা ব রা ম। (৫) "শুদ্ধ, জিভেন্দিয়ং শান্তম্_প্র, তস্যাদাময়েখহং 

স্বাং দৃহিত্রা-*শুদ্ধং ঘতেন্তিয়ং দানং তন্। শুদ্ধি-_-তা। 



৬০৪ হহাভারতে বিরাট- 

নায়! ছুহিতুর্বাপি পুত্রে চাত্বনি বা পুনঃ | 

অভিশঙ্কাং ন পশ্ঠামি তেন গুদ্ধির্ভবিষ্যতি 1৬॥ 
অভিশাপাদহংভীতে মিথ্যাবাদাৎ পরস্তপ 1 
সনঘার্থমুতরাং রাজন্ ! প্রতিগৃহামি তে হুতাম্ ॥৭॥ 
স্বআ্রীয়ো বাস্ুদেবস্ সাক্ষাদেবশিশুর্যথা | 
দয়িতশ্চক্রহস্তম্য বাল এবান্্রকোবিদঃ ॥৮॥ 

অভিমন্যর্মহাবাহুঃ পুত্রো মম বিশাংপতে !। 
জামাতা তব যুক্তোহসৌ ভর্তা চ হৃহিতুত্তব ॥৯॥ (যুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী 
অথোত্তরায়াঃ জ্যান্ত কথং তক্াম্তব চ শুদ্ধিরিত্যাছ_-*যায়া ইতি। আ,যায়াঃ পুত্রেবধবাঃ, 

ছুহিতৃর্ধাপি সাহচর্য ইতি শেবঃ, পুনে চ আতস্নি আত্মগন্বদ্িনি স্ত্রাত্াদৌ বা পুনঃ সংহ্ষট 

ইতি শেষঃ। গুঁপম্যার্থ পু ইত্যাছ্যপাদানম্। অভিশঙ্কাং লোকাপবাদশঙ্কাং ন পশ্যামি | 
তেন উত্তরায়! মম চ শ্তদ্ধিনির্দোতা ভবিষ্যতি ॥৬। 

অভীতি। হে পরস্তপ! রাঞ্জন! অভিশাপাদ্দিব মিথ্যাবাদাৎ অলীকাপবাদাৎ্, ভীতঃ 

অহম্, শ,যার্থং পুন্ত্বধৃত্বার্থমেব তে স্তামুত্তরাং প্রতিগৃ্ামি 8৭ 

তব পুঝঃ কী ইত্যাহ_-স্বন্ীয় ইতি । হে বিশাংপতে ! প্রজাপালক | চক্রহস্তশ্থ 
বাঞ্ছদেবন্ত দয়িতঃ প্রিযঃ স্বতীয়ে। ভাগিনেরঃ, আরুতৌ৷ চ যথা সাক্ষান্দবেবশিশুন্তথা, বাল 
এবাম্মকোবিদে। মহাবাছশ্চ, অভিমন্থার্নাম মম পুত্রঃ। অসৌ চ তৰ যুক্তো যোগ্যো জামাতা, 

তব দুহতুশ্চ ফা যোগ্যো তর্তা (৮ 
ও জিতচিত্ত বলিয়। প্রসিদ্ধ হইব এবং আপনার কন্তারও নির্ট্দোষতা আমারই 
করা হইবে ॥৫। 

পুত্র বা ভ্রাতৃপ্রভৃতির সহিত একত্র বাস করিলে যেমন কোন দোষ হয় না, 

তেমন পুত্রবধূ বা ছহিতার সহিত একত্র বাস করাতেও আমি কোন দোষের 
আশঙ্কা দেখি না। তাহাতেই আমার ও উত্তরার নির্দোষতা প্রমাণিত 
হইবে ॥৬1 

শক্রসস্তাপক রাজা! আমি, অভিশাপেরই তুল্য মিথ্যা অপবাদ হইতে 
অত্যন্ত ভীত। সেইজন্তই আমি আপনার কন্তাকে পুত্রবধূ করিবার জন্ত গ্রন্থণ 
করিতেছি ॥৭॥ 

নরনাথ! আমার পুত্র মহাবাহু অভিমন্া, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভাগি- 
(৬) আ্হায়াম--বা ম৮*অতর শঙ্কাম--বাব রা ম, জন্যায়! ছুহিতুণ্গপি পুজে চাত্বনি 

ঘ।ময়ি_-ভা। (৭) অভিশঙ্কাদহং ভীঁতে! মিথ্যাচারাৎ প্র, অভিধঙ্গাদহং ভীতে। মিথ্যা - 
টারাৎ--ভা। (৯) বুকে বৈ-_বা বরা ম, যুক্োহ্ম্-_ভা 1 



পর্ব সপ্তবর্িতমোহধ্যায়ং উ৬৫ 

বিরাট উবাচ । 

উপপন্নং সর্ববষিদং কু্তীপুত্রে ধনঞ্জয়ে । 
য এবং ধর্্মনিত্যশ্চ জাতজ্ঞানশ্চ পাগ্ুবঃ 8১০। 

য কৃতাং মন্যাসে পার্থ! ক্রিয়তাং তদনমন্তরম্। 

সর্বেবে কামাঃ সম্মদ্ধ! মে সম্ন্ধী বন্য মেইুনঃ 1 ১১। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবং ক্রুবতি রাজেন্ছে কুম্তীপুত্রো যুবিতিরঃ | 

অন্গজানীত সম্যন্ধং সময়ে মত স্যাপার্থযোঃ 0১২৪ 

ভারতকৌমুদী 
উপেতি ৷ কুস্তীপুজে ধনগয়ে, ইং সর্বযামন বাকফাম, উপপন্রং যৃক্ষিধুক্ধম। হঃ পাশ্ীবঃ, 

এবং ধর্মে নিত্য: সর্কদ] প্রসক্ত তি ধর্মমনিত্যো জাতজানশ্চ ৪১৪ 

অঞ্জুনল্সাতাত্তবয়োবৈষম্যাদ জুনপ্রদশিতকারণসযৃহণ্ঞ 5 যুক্তত্বাদতিমন্াব এবোতরায়া 
দানং সহর্ষময়মোদতে--যদ্দিতি | হেপার! তং যৎ কুতাং কর্জবাং মলাসে, তৎ অনভ্ভরম 

অব্যবহিতপরমেব ক্রিয়তাম্। সর্জো যে কাগা অনিিলাসাঃ, সমঙ্চাঃ। সম্পক্াঃ। মন্সা মে রত্না, 

সঙ্স্বী বৈবাহিকো! ভতবিমাছি ॥ ১১1 

তল ঞ জা লী পঃ 

ুহিতাশব্ আকারাস্োহপ্যন্টি 89 'এবঞ্চ মুযাতেনৈনাং বরয়তো মে বক্ষচরগানক্গিরূপি 

ভবিষ্যুতীত্যাহ- শুদ্ধ ইতি ॥৫--৬৪॥ ভিশাপাৎ ভার্ধ্যাণে প্রতিগ্রহেইলয়োঃ গ্রাগেব  সঙগন্ধ 

আসীদিতি কল্পয়তো লোকল্য দূর্বাকাভয়াৎ ॥৭---১১৪॥ অনশাসৎ আল্গাপিত্বান, সংযোগং 

নেয়, আকৃতিতে সাক্ষাৎ দেববালকের তুলা এবং পলা শাবস্যাতেই আসে বিশারদ 

হইয়াছে ; অতএব এ অভিমন্যুই শাপনার যোপা ক্কামাণ। এবং আপনার 

কন্যার উপধুক্ত ভর্তী। হইবে” 1৮--৯॥ 

বিরাটরাজ। বলিলেন--“কুস্তীনন্দন অর্জুনেতেই এই সমস্ত বাক্য টিপপক্ন 

হয়। কারণ, যে পাতুনন্দনের সর্বদা এইরূপ প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং লৌকিক 

সমস্ত বিষয়েও জ্ঞান জন্মিয়াছে 1১০। | 

সে যাহা হউক, পুথানন্দন! আপনি যাহা কর্তব্য মনে করেন, তাহা 

অবিলম্বে করুন। অর্জুন আমার বৈবাহিক হইবেন বলিয়া আমার সকল কামনাই 

সম্পর হইল” ৪১১৫ | 
পাশা আপা 

(১) উপপক্গং কুরুত্রেষ্ঠেঁ-বা ব রাম, য+ এব: ভা । ১ টে মন্ততে পার্থ !--গ্র ভা। 

(১২)---অন্থশাসৎ স সংযোগম্ন বাব রা ম,'.-সময়দ্_ তা! 



৬০৬ বহাভারতে বিরাট 

ততো! বরিত্রেযু সর্ব্েষু বান্থদেবে নিমন্ত্রণমূ। 
প্রেষয়ামাস কোস্তেয়ো বিরাটশ্চ মহীপতিঃ ॥১৩॥ 
ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে নিরৃতে পঞ্চ পাগুবাঃ। 
উপপ্লব্যং বিরাটম্ত সমপদ্যস্ত সর্ববশঃ ॥১৪॥ 

তশ্মিন্. বসংশ্চ বীভত্মৃরানিনায় জনার্দনম্। 
আনর্তেভ্যে। ছি দাশাহানভিমন্যুঞ্চ পাগুবঃ ॥১৫॥ 

কাশীরাজশ্চ শৈব্যশ্চ পীয়মা্ণো যুধিষ্ঠির |. 
অক্ষৌহিলীত্যাং সহিতাবাগতৌ৷ পৃথিবীপতে ! ॥১৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি । রাজেজে বিরাটে এবং ব্রব্তি সতি, কুস্তীপুত্রো যুধিচিরঃ, সময়ে তশ্ষিন্ কাল 

এব, মধ্গ্তপার্য়োবিরাটাজ্ছুনয়োস্তৎ সন্বদ্ধম অহ্জানীত ॥১২। 
তত ইতি । ততঃ কৌস্তেয়ে। যুধিষ্িরঃ মহীপতিবিরাটস্চ, সর্কেষু মিত্রেযু বাস্থদেবে কষে 

চ তত্তদস্তিক উত্যার্থঃ, দুতৈ নিমণং প্রেষয়ামাস ॥১৩। 

তত ইতি । ততগ্য়োদশে বধে, নিবুত্ে অতীতে সতি, ইতি পূর্ববোক্তেরেবান্ববাদঃ, সর্ববশঃ 

সর্ধ্ব এব পঞ্চ পাগুবাঃ, বিরাটন্ঠৈব উপপ্রবাং নাম নগরাস্তরম, সমপদ্যস্ত ॥১৪॥ 

তন্মিক্সিভি । তশ্মিন্ উপপ্রব্যনগরে বসন্ পাগুবো বীভৎস্থ্রজ্্বনশ্চ, আনর্ডেভ্য আনর্ভ- 

দেশাৎ দ্বারকান্ত ইত্যর্থঃ, জনা্দনং রুষ্ণম্, দাশারহান্ অন্যযাদবান, অভিমন্থঞ্চ আনিনায় 

শানেতুমিয়েষ পরজ্ৈযামাগমনাৎ ৷ 'শভিমন্থান্থভত্রেন্জসেনাদয়ে! জারকাৎ গতা ইতি বন- 

পর্ব )১৪। 

 বৈশস্পায়ন বলিলেন-_বিরাটরাজা এইরূপ বঙ্গিলে, কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির 
সেই সময়েই বিরাটরাজার ও অর্জনের সেই সম্বন্ধের অনুমোদন করিলেন ॥১২॥ 

তাহার পর যুধিষ্টির ও বিরাটরাজা সকল আত্মীয় এবং কৃষ্ণের নিকটে 
নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন ॥১৩। 

তদনস্তর ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর পঞ্চ পাগুবেরা সকলেই বিরাট- 

রাজারই উপপ্লব্যনগরে গমন করিলেন ॥১৪॥ 

সেই উপপ্লব্যনগরে থাকিয়া পাগুনন্দন অঞ্ঞুন দ্বারকা হইতে কৃষ্ণকে, অপর 

আানজীরাণকে ও অভিমন্্যুকে আনয়ন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৫॥ 

(১৩).."বান্ুদেবে চ পারিবঃ__-প্র,**'বাস্থদেবে চ ভারত !--বাব রা ম। (১৪) তত্র 

ত্রয়োদশে বর্ষে নিবৃত্তে.*-উপপ্নব্যে-_-ভা। (১৫) অভিমন্থাঞ্চ বীভৎস্থ্রানিনায় জনার্দলম | 
আনর্ডেভ্যোহপি দাশাহাননিক্ষামাস পাণ্তবঃ ।- ঝ। ব রা ম। (১৬)-- পৃথিবীপতী-বা ব রা ম: 
ক্ষৌহিনলমাযুকৌ...পৃথিবীপতী__ভা। যে 



সপ্তষন্টিতমোহ্ধ্যা়ঃ | ৬০৭ 
অক্ষৌহিপ্য। চ সহিতো। য্সেনে। যহাবলঃ | 
দ্রৌপদ্যাশ্চ নুত। বীরাঃ শিশখপ্তী চাপরাজিতঃ | 
ধৃষ্ট্যুননশ্চ তুদ্ধর্যঃ সর্ববশস্ুভূতাং বরঃ ॥১৭। 
সমন্তাক্ষৌহি লীপাল! যন্ধানো ভূরিদক্ষিণাঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্গাঃ সর্যে শুরাস্তমুত্যুজঃ 0১৮॥ 
তানাগতানভিপ্রেক্ষ্য মত্স্যো ধশ্মভৃতাং বরঃ। 
পুজয়ামাস বিধিব সভৃত্যবলবাহনান্। 
শ্রীতোহভবদ্ভুহিতরং দত্বা তাষভিমন্যাবে ॥১৯। 

ভারতকৌুদী 
কাশীতি। হে পৃথিবীপতে ' ধৃধিপ্লিরে শ্রীয়যাণো, কামীরাজশ্চ শৈবাশ এতে বাজানো, 

ছবাভ্যামক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতাবাগতে)। অক্ষোৌহিনীপরিমাণা দিক মাদিপর্কাশ্যুকতম্ ॥১৬। 
অক্ষৌহিণোতি | একয়: "ক্ষৌহিণা। সচিক্কো মভাবপো ঘজ্জসেনো জ্রপদস্চ,। বীরা 

দ্রোপছ্যাঃ সুতা: গ্রতিবিদ্ধযাদয়: | .গতেছেপি পাঁবানাং বনবাসাৎ প্রাক পুপদান্তিকং গতা 
ইতি চ বনপর্বণুাক্তম। পরাজিত: শ্খণ্ী ১, সর্বাশগ্বাড়াং বকে দুষ্ধাপো ধৃষ্টতা য়, 

আগতা ইতি বচনব্যত্যয়েন[ম্নপুজি: | ব্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ৪১৭৪ 

সমন্তেতি । সর্ব 'পবাগতাঃ ক্ষত্রিয়: সমস্থাক্ষৌহিণীপাপাঃ, জানো মথাবিধি কতমজঞা; 
ভূরিদক্ষিণাঃ, বেদাধ্যয়নসম্পঙ্গাঃ, শরাঃ, ঠম্গতাজো যচ্ছে তগত্যাগোম্থখাস্চাসন্ ৪১৮। 

তানিতি । ধশ্মভূতাং বরে] মতন্যো বিরাটঃ, তানাগতান অভিপ্রেক্ষা, সড়ত্যবপবাহনানেৰ 
তান্, বিধিবৎ পুজয়ামাস; পরঞ্চ ন্মভিমন্যবে তদুদ্দেশে, তাং ছুহিতরমুততরাষ্ট পাগ্ুবানা- 

মস্তিকে বাচা দত্ব। শ্রীতোহভবৎ। পরজ অভিম্ল্যোরাগমনাদিশ্রবণাদন্জ দত্বেতি বাগদান- 
পরতয়ৈব ব্াখ্যানং ুক্তমূ। অয়মপি যটপাছঃ ক্সোক:॥১৯। | 

রাজা! তৎপরে যুধিিরের প্রতি  শ্লীতিমান কাশীরাজ ৭ শৈব্য তুই 

অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত আগমন করিলেন ॥১৬। 

তাহার পর এক অক্ষৌহিণী সৈম্ঠের সহিত মহাবল দ্রুপদরাজা, দ্রৌপদীর 

বীরপুত্রগণ, অপরাজিত শিখণ্ডী এবং সকল অন্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও ছুদ্দ্ঘ ধূষটছায় 

আগমন করিলেন ৪১৭1 

ইহারা সকলেই সর্বপ্রকার অক্ষৌহিণীরক্ষক, যথাবিধানে যজ্কারী, প্রচুর 

দক্ষিপাঁদাতা, বেদাধায়নশালী, বীর ও যুদ্ধে দেহত্যাগে অকুষ্ঠিত ছিলেন ॥১৮। 

ধাঁশ্মিকশ্রেষ্ঠ বিরাটরাজা তাহাদিগকে আগত দেখিয়া, যথাবিধানে ভৃত্য, 

(১৭) অক্ষৌহিণ্যা চ তেজন্বী_ প্র ভ$। (১৮) পূর্বার্্ ঠা নানি । সর্কো শঙ্থাম- 

সম্পন্াঃ-_ভা। (১৯) বিভা তা নাস্তি। 



৬০৮ মহাভারতে বিরাঁট- 

ততঃ প্রত্যুপষাতেষু পাধিবেষু ততস্ততঃ। 
তত্রাগচ্ছদ্বানহ্থদেবে! বনমালী হুলায়ুঘঃ ৪২০৪ 
কৃতবন্মা চ হাদ্দিক্যো ঘুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ। 
অতিমন্যুমুপাদায় সহ মাত্র! পরস্তপ ! ॥২১॥ (যুগাকম্) 
ইন্্রসেনাদয়শ্চৈব রখৈস্তৈঃ হুসমাহিতৈ2। 
আযযুঃ সহিতাঃ সর্ব্বে পরিসংবশুসরোধিতাঃ ॥২২। 
দশ নাগসহআ্রাণি হয়ানাঞ্চ দশাযুতম্।. 
রখানামর্ধব.ঘ্ঞ্চের নিখ্বঞ্চ পদাতিনাম্ ॥২৩। 

ওগচজ জা রক লরও ডর ততঞিডড৩৪৮৩৮৯৪৩হ০ড০৬এ৪৩০৮৩৪৬৮৪ রবি ওরজজলেজটিজওরক৮৬০নিডিক৬৬ক৩৬৬৬ক এ জল রলর ৬০১০৬৪৬৬৬৬৬ ৬৯০ ৪৬ জ৬৬ ৬৬৬৬৬৬০৬৯৬৬ ৬৩ ৪ ৮০৩০৮৬৩৩৯৬০ নও ডক ভাজি ডেল জজজকভা ০৮৩৬০ লজিক জাজ 

তত ইতি। হে পরস্তুপ! ৩৩: কাশরাজাদিযু পাধিব্যু, তত্ফতে! দেশাৎ তক 

বিরাটভবনে, উপযাতেষু আগত্ষু সংস্থ, বনমালী বাহুদেবঃ কুফা, হলাফুধা রামঃ, হাঙ্গিক্যো 

হ্বদদিকপুত্রঃ রুতবন্দা, সাত্যকিং সত্যকপুজো৷ যুুধানস্চ, যাজ্জা অভিমগ্যোরে জনন্তা সৃভদ্রয়া 

সহ অভিমন্ামুপাদায় আগচ্ছৎ্। এতেন তাবি উদ্যোগপর্ধ স্চিতম্ ৪২০--২১৪ 

ইন্দেতি। পরিসংবৎসরোধিতা ছ্বারকায়ায়েকবৎসরং স্থিতাঃ, সহিতাঃ সন্মিলিতাঃ, সর্ষে 

ইন্্রসেনাদয়স্চ, সৃসমাহিতৈঃ স্সজ্জিতৈ:, তৈধুরধি্টিকাদিসদদ্ধিভিরেব রঘৈঃ আযযুঃ | ইজ 

সেনো যুধিষিরসারথিঃ । ইযে৯পি অজ্ঞাতবাসাৎ প্রাক হ্বারকাং গতা ইতি বনপর্বণ্যুক্তম্ ॥২২॥ 
সাকল্যেন সন্কপনমাহ-_দশেতি । দশ নাগানাং হল্তিনাং সহম্রাণি, হয়ানামস্থানাঞ্চ দশা যৃতং? 

লক্ষম্, বখানামর্কা্দং দশ কোটয়ঃ, পদাতিনাঞ্ধ নিখর্কম। আহযুকিতি বচনবাতায়েন যথাসন্ভব- 

মতিঃ। পর্াত্যামতিতুং শীলং ঘেষামিতি শিনিঃ ৪২৩৪ 
পপ এপ পা ৮ পক পপ 7০: 

বল ও বাহুনের সহিত তাহাদের পূজা করিলেন। তৎপরে তিনি অভিমন্থ্যর 

উদ্দেশে আপন কন্যা উত্তরার বাগদান করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১৯। 

পরস্তপ জনমেজয় ! তদনস্তর রাজারা সেই সেই দেশ হইতে আগমন 

করিলে, বনমালী কৃষ্ণ, হলায়ুধ বলরাম, হৃদিকপুত্র কৃতবন্মা এবং সতাকপুত্র 
যুযুধান, ইহারা স্ুভদ্রার সহিত অভিমন্থ্াকে লইয়৷ সেখানে আগমন 

করিলেন ৪২*- ২১ ূ | 

একবংসর যাবৎ ভ্বারকায় অবস্থিত ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি ভৃত্যেরা সকলে 

সম্মিলিত হইয়া, যুধিষ্টিরপ্রভৃতির সেই সকল সুসজ্জিত রথ লইয়া আগমন 
করিল ॥২২॥ | 

(২১) তঙ্জাগমত্বা ব রা ষ, অথাগমৎ--ভা। (২১) সহ যাত্রা পরস্তপাঃ-_ৰা 

বনাষ। (২২).-রখোঁছৈ-_ প্র, চুঙ্দসেনমুখাশ্চৈব রখৈন্তে তু লমাহিতৈঃ-_তা। (২৩ 
রখানাফাযুতং শতং হয়ানাফার্বং তূর্ণম_-বা', রথানামর্ব-ং,পুর্- রা ম ভা। 



পর্ববণি সপুষগ্িতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৬০৯ 

বৃষ্যন্ধকাশ্চ শতশো৷ ভোজাশ্চৈর মহৌজসঃ। 

অন্বমুর্ব ফিশার্দ.লং বাহছদেবং মহাচ্যুতিম্ ॥২৪॥ 

পরিবং দদৌ কৃষ্ণঃ পাগুবানাং মহাত্বনাম্। 
স্িয়ো রত্বানি বাসাংসি পৃথক পৃথগনেকশঃ ॥২৫। 

ততো! বিবাহো বিধিবন্ববুধে মত্স্যপার্থয়োঃ | 

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
পার্থেঃ সংযুজ্যমানস্য নেহুর্মতস্থাস্থ বেশানি ॥২৩। 

ভারতকৌমুদী 
বৃ্ধীতি। শতশো বৃষধান্ককাশ্চ, মহৌজলো৷ তোজাম্চ, মহাছাতিং বৃকিশার্,লং বুঁফিবংশ- 

শেষ বাস্থদেবং কৃষাম্। অন্ধ অ্বগচ্ছন্।২৪। 
পরীতি। কৃ্ঃ, মহাত্মনাং পাণ্ুবানাং পৃথক পরথক্, অনেকশঃ স্রি্। বত্বানি বাসাংসি চ 

পরিবর্থং স্থীগ্রভৃতিরপমূপহারং দদো'। “পরিবর্স্ত রাজার্বস্ধগ্তণি পরিচ্ছদে* ইতি বিশ্ব; ॥২৫। 
তত ইতি। ততঃ, বিধিবৎ অদুতীয়মান ইতি শেষঃ, মৎশ্পার্থয়ো বিরাটপা গবগণয়োঃ, 

বিবাছো৷ বিবাহ মহোৎ্সবে। ববৃধে । ততশ্চ পাখৈঃ পাওবৈঃ 'সংঘুজ্যমানন্ত মতশ্ু্ত। বেশ্মনি 
শহ্ধধাশ্চ ভের্ধ্যশ্চ পণবানকগোমুখা: 'ত্রদাখ্যান্তদানীক্যনা বাত্যবিশেধাঃ, নেছুঃ শষ চক্রুঃ 
হটটপাদোহ্যং ক্লোকঃ 1২৬ 

ভারতভাবদীপঃ 

বিবাহসন্বন্ধম্ ৪১২। প্রেষয়ামাস আহ্বানার্থং দুততানিতি শেষঃ ॥১৩৪ উপপ্রবাং বিরাটনগয়- 
সমীপশ্থনগরাস্তরম ॥১৪-_১৭॥ বেদীধ্যয়নসম্পন্ন। ইত্যাপ পাঠ: ।১৮--,২৬) রা নানান 

পাপা ০” ++ সপ «বা ০৬ সাত 07 পপ রস 

ক্রমে বিরাটরান্ার রাজধানীতে দশ সহ হস্ত, লক্ষ অশ্ব, অর্ক নদ রখ এবং 
নিখ্র্ব পদাঁতি সমবেত হইল ॥২৩॥ 

শত শত বৃষ্িবশীয়, অন্ধকবংশীয় এবং মন্তাতেভা ভোজবংশীয়ের! বুঝিবশ- 

শ্রেষ্ঠ মহাতেজ! কৃষ্ণের সহিত আগমন করিল ॥২৪॥ 

তাহার পর কৃষ্ণ, মহাত্মা পাগুবগণের প্রত্যেককে উপহারম্বরূপ অনেক স্ত্রী, 

রত্বু ও বস্ত্র দান করিলেন ॥২৫॥ 

তাহার পর বিরাটরাজা ও পাগুবগণের সেই বিবাহমহোৎসব যথাবিধানে 

অনুষ্ঠিত হইতে থাকিয়! ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে পাণ্ুরগণের সন্ধি 
সম্মিলিত বিরাটরাজার ভবনে শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখবান্ক বাদিত 

হইতে লাগিল ঃ২৬। _ এ + 
(২৪)..*তোছাশ্চ পরমৌজস:.* বান্থদেবং মহামতিম্বপ্র। (২৬) ্রধমার্থং তা নানি । 

“গোসুথা়ঘরান্তখা_বা। ব রা ম, ততঃ শব মুাম্চ গোুখং ভিত্িমতখা-_-তা। 
বিসাট-৭৭ (১২) 



১৮ ১০ তিশকাপাশশি পিপল 

৬১০ মহাভারতে বিরাট- 

উচ্জাবচান্ মুগান্ জন্রমেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশুন্। 
হরামৈরেয়পানানি প্রভৃতান্যতভ্যহারয়ন্ ॥২৭॥ 
গায়নাখ্যানশঈীলাশ্চ নট! বৈতালিকান্তথা । 
্তবন্তস্তানুপাতিষ্ঠন্ সৃতাশ্চ সহ মাগবৈঃ ॥২৮॥ 
হুদেষ্াঞ্চ পুরস্কত্য মত্স্যানাঞ্চ বরান্ত্রয়ঃ । 

আজগ্ শ্চারুপর্ববাঙ্গ্যঃ হুযুষ্টমণিকুগুলাঃ ॥২৯॥ 

বর্ণোপপক্নাস্তা নার্যে। রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ । 

সর্ববাশ্চাভ্যতবত কৃষ্ণ রূপেণ যশসা শরিয়া ॥৩০॥ 

উচ্চেতি। উচ্চাবচান্ নানাবিধান্, হবগান্ হরিণান্। মেধ্যান্ পবিত্রান্ শঙশঃ পশূন্ 

ছাগাদীন্ মাংসার্থশ্চ জঙ্গ,ং। তথা প্রভৃতানি প্রচ্রাণি, সুরা প্রসিদ্ধা মৈরেক়ং “টমরেয়ং 

ধাতকী পুষ্পগুড়ধানাপ্নসংহিতম্” ইতি মাধবোক্কো ষগ্যবিশেষঃ পানমপরবিধং পানসাদিমছ্চ্চ 

তানি, অভ্যবহারয়ন্ লোকা যথাযোগামপিবন ॥২ ৭। 

গায়নেভি। গায়না গাথকাশচ আখ্যানশীঙা। আখ্যানপাঠকাশ্চ তে, নটাঃ, তথা বৈতালিকা 

রাজ্যবসানে বোধকরাঃ, মাগধৈর্মা্জলিককাধ্যেষু স্ততিপাঠকৈ: সহ, ন্ৃতাঃ সভারস্তকালে 
স্ততিপাঠকাশ্চ, স্ববস্তঃ, তান্ পাগুবাদীন্, উপাতিষ্ঠন্ উপাসত ॥২৮। 

সুদেধামিতি । চারুসর্ধাঙ্গাঃ স্মুষ্টমণিকুগুলাশ্চ মৎস্টানাং মৎ্শ্যনগরবাসিনাং বরক্্িয়স্চ, 

স্থদেষ্াং তদ্বাখ্যাৎ বিরাটমহিষীং পুরস্কৃত আজগা, ॥২৯। 

বর্ণেতি। তা নাধ্যঃ, বর্ণোপপন্না উত্তমদদেহবর্ণাঃ রূপবত্য:, স্বলক্কতাশ্চাসন্। কিন্ধ 
তথাপি কুধণ দ্রৌপদী, রূপেণ যশসা প্রিয়া কাল্যা। চ, তাঃ সর্বা এব নারীঃ, অভাভবৎ 
অভিভ্ভুতবতী ॥৩০॥ | 

বিরাটরাজার লোকের! নানাপ্রকার হরিণ ও শত শত পবিত্র পণ্ড বধ 
করিতে থাকিল এবং তত্রত্য লোকেরা যথাযোগ্য প্রচুর সরা, মৈরেয় ও অন্যান্য 
মগ্চ পান করিতে লাগিল ॥২৭॥ 

গাথকেরা, আখ্যানপাঠকেরা, নটেরা, বৈতালিকেরা, মাগধেরা ও স্ুতের 
স্তব করিতে থাকিয়া তাহাদের উপাসনা করিতে থাকিল ॥২৮॥ 

এই সময়ে সব্ধাঙ্গসুন্বরী ও উজ্জ্বল কুগুলধারিণী পুরনারীরা' সুদেষাদেবীকে 
অগ্রবন্তিনী করিয়া আগমন করিলেন ॥২৯। 

তাহারা সকলেই উত্তমবর্ণা, রূপবতী ও সম্যক অলঙ্কৃতা ছিলেন; তথাপি 
দ্রৌপদী রূপে, যশে *ও কান্তিতে তাহাদের সকলকেই অভিভূত করিতে 
থাকিলেন ॥৩০। | 

_ ৫৭)০বহবঃ পশুন্ষ্তা। (৩*) বসা শিয়া_ভা। 
০ পা রস উপ ঠা ০২: আপা 



পর্বহা্ি সপ্তবস্টিতষোহত্যাযঃ। ৬১১ 

পরিবার্ধ্যোত্তরাং তাস্ত রাজপুত্রীমলঙ্কতাম্। 
হৃতামিব মহেজ্জন্ত পুরক্কত্যোপতন্থিরে ॥৩১॥ 
তাং প্রত্যগৃহ্ধাৎ কৌন্তেয়ঃ হতন্তার্থে ধনঞজয়ঃ | 
সৌভদ্রেম্তানবদ্যাঙ্গীং বিরাটতনয়াং তদ ॥৩২। 
তত্রাতিষ্ঠন্মহারাজে। রূপমিস্তরন্ত ধারয়ন্। 
স্ষাং তাং প্রতিজগ্রাহ্ কুস্তীপুত্রো যুধিতিরঃ ॥৩৩1 
প্রতিগৃহ্হ চ তাং পার্থ; পুরস্কত্য জনার্দনম্। 
বিবাহং কারয়ামাস সৌভড্ম্য মহ্াত্মনঃ ॥৩৪॥ 
তন্মৈ সপ্ত সহত্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্। 
ছে চ নাগশতে মুখ্য হানার জিপি 1৩৫৪ 

ভারতকৌমুগা 

পরিবাধ্য পরিঝেষ্ট্য, পুরস্কৃত অগ্রেমরা কতা ৮, উপতন্থিবে নি ॥৩১। 

তামিতি। তদা কৌন্তেয়ো ধণপয়:, মৌভদ্রন্ত গ্ুভপ্রাগঞ্ভঙাতন্ত স্ৃতন্ত অভিমগ্যো বথে, 
অনবস্তাঙ্গীম্ অনিন্দ্যগাআ্ৰী মূ, তাং বিরাটতনয়।ং প্রত্যগুহাৎ ॥৩২। 

তজ্জেতি। মহারাজ; কুস্তীপুজে। যুধিচিরঃ, পরিচ্ছদ [দিনা উন্তশ্ত রূপং ধরয়ন্, তঙ্জ অতিষ্ঠৎ। 

স চ, তাং বিরাটতনয়াম্ স্র-ষাং পুজ্জবধং পুতরবধূত্বেনে হ্যথঃ প্রতিজগ্র।হ ॥৩৩॥ 

প্রতীতি। পার্থঃ স: অঞ্জন, তাং প্রতিগৃহ, জনাদ্দনং রুষঞচ, পুরস্কত) সম্মনপ্রদর্শনাখ- 

অগ্রবস্তীকতয, মহাত্মনঃ সৌভদ্রন্ত অভিমন্ভোবিবাহং কারয়ামাস ॥৩৪। 
কপ পপ পপ পপ 

ক্রমে সুদেষ্চাপ্রভৃতি সেই পুরনারীর৷ দেবরাজের কন্ঠার স্ায় অলঙ্কৃতা 

রাজকন্যা উত্তরাকে পরিবেষ্টনপূর্বক সম্মুধে রাখিয়া অবস্থান করিতে 

লাগিলেন ৪৩১৪ 

তখন কুস্তীনন্দন অঞ্ঞুন, স্ুভব্রানন্দন অভিমন্থ্যর জন্য সেই অনিন্দ্যমুন্দরী 

বিরাটনন্দিনীকে গ্রহণ করিলেন ॥৩২॥ 

কুস্তীনন্দন মহারাজ ঘুধিষ্িরও ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া সেখানে অবস্থান 

করিতেছিলেন; তিনিও পুত্রবধূরূপে উত্তরাকে গ্রহণ করিলেন ॥৩৩। 

অঞ্জুন উত্তরাকে গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া, মহাত্মা! অভিমন্থ্যর 

বিবাহ করাইলেন ॥৩৪॥ ১ ০ ৬৬০০১১৩ 

(৩১) পরিবাধ্যোত্তরাং তান্ব--প্র, পরিবাধ্যোত্তরাং তত্ুঃভা। (5৫) ক্লোকাৎ 

পরম্ হুত্থা! সম্যক্ সমিদ্ধাকলিমর্ডরিত্বা! ছিজন্সস:,। রাজ্য, বলঞ্চ ৮কোবঞ্চ সর্বামাত্মানমেব চ | 

স্যবেদয়ৎ পাগুবেভ্যো। বিরাটঃ শ্রীতিমাংস্তদা ॥ ইতি প্রায়েণ পুনরুক্রার্থকঃ গ্লোকঃ অধিকঃ-- 

প্রবাবরাম। 



৬১২ মহাভারতে বিরাট- 

কতে বিবাহে তু তদা ধর্পুত্রো যুধিতিরঃ | 
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং ফদুপাহরদচ্যুতঃ ৩৬৫ 
গোসহআ্ণি রত্বানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। 
ভূষণানি চ মুখ্যানি ঘানানি শয়নানি চ। 
ভোজ্যারি চৈব দিব্যানি পানানি বিবিধানি চ ৪৩৭॥ (যুখকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তল্মা ইতি। তদা তশ্মৈ অভিমন্তবে, বাতরংহদাং বাযুতুলযবেগশালিনাম্, হয়ানামস্বানাম্, 

সপ্ত সহম্রাণি, মৃথ্যে প্রধানে, দে নাগশতে হস্তিশতে, বু ধনঞ্চ যৌতুকত্বেন প্রাদদাৎ বিরাট 
ইতি শেষঃ ॥৩৫॥ 

রত ইতি। অতিমন্থান1 বিবাহে ক্কতে লতি তু, তদা, ধর্শপুজো যুধিভিরঃ, অচ্যাতঃ কুষণঃ, 
যৎ বিভ্তমূ, উপাহরৎ উপহারভাবেনাপিতবান্, ত্রাহ্মণেভ্যঃ, তথধিত্তং ধনম্, গোসহম্রাণি, রত্বানি, 
বিবিধানি বস্ত্াণি চ, মৃখ্যানি শ্রেষ্ঠানি ভূষণানি চ, যানানি রথাদীনি, শয়নানি শয্যাস্চ, 
তঙিতরেত্যঃ দিব্যানি উত্তমানি ভোজ্যানি, বিবিধানি পানানি পেয়বন্তুনি চ দদৌ | সপ্তজিংশত্তমঃ 
ক্পোকঃ বপাদঃ ॥৩৬---৩৭। 

ভারতভাবদীপঃ 

লাররূপৎ যন্তম মৈরেয়ং বৃক্ষরসরূপং মন্যমূ ॥২৭--৩+॥ অভ্যতবন্ অভিভূতাঃ ৪০১-_৩৪$ 
(পাঠস্তরে) আত্মানমেব চ প্রাদাদিতি পূর্বেষণান্বয়ঃ ॥৩৫-_-৩৮॥ 
ইতি শ্রীম্ীভারতে*্শতসাহন্র্যাৎ সংহিতায়াং বৈয়ামিক্যাং বিরাটপর্বণি শ্রম পদবাকাগ্রমাণ- 

মধ্যাদাধুরন্ধরচতুষধু রীণবংশা বতংস-শ্রীগো বিন্বস্থরি হুঙ্ু-্নীলক£$বিরচিতে ভারতভাবদীপে 
বিরাটপর্ববার্থপ্রকাশে সপ্তবটিতমোহ্ধ্যায়ঃ ।৬৭॥ 

তখন বিরাটরাজা অভিমন্ত্যুকে বায়ুর তুল্য বেগশালী সপ্ত সহস্র অশ্ব, 
উৎকৃষ্ট হুই শত হম্তী এবং বহুতর ধন যৌতুকরূপে দান করিলেন ॥৩৫॥ 

অভিমন্গ্যুর বিবাহ কর! হইয়া গেলে, তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির__কৃষ্ণ ষে সকল 
খন উপহার দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সেই সকল ধন, বছ সহ গো, রত্ব 
নানাবিধ বস্ত্র উত্তম উত্তম অকঙ্কার, বন্তর যান ও শব্যা বিতরণ করিলেন 
এবং অন্ত সকলকেই ' উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খান্ক ও নানাবিধ পেয় বস্ত দান 
করিলেন ৪৩৬--৩৭॥ . 

(২*)...ভোজনানি চ স্বস্তানি পানানি-_ব| ব রা! ম, তৃতীয়্ার্ধং ভা নান্তি। 



পর্ব সপ্তবিতযোহখ্যায়ঃ। ৬১৩ 

তন্মহোত্সবসক্কাশং হউপুউজনাকুলমূ। 
নগরং মত্স্যরাজম্য শুগশুভে ভরতর্ধভ ! 1৩৮ 

ইতি গ্ীহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং বিরাটপর্ব্বাি 
বৈবাহিকে উত্তরাবিবাহো নাম সগুহিতমো হধ্যায়ঃ ॥০॥ ক 

সমাগুকেদেৎ বিরাটপর্ব ॥০॥ 

ভারতকৌযুদী 

তঙ্দিতি। হে ভরতর্ঘত। জনমেকয়। তেন যহোখপতবশ সন্কাণতে আলোকান। 

সম্যগদীপাত ইতি তন্মহোৎমবদঙ্কাশমূ, হঙ্রানন্দিতৈ: ভোজনাদিন! পুচ জনৈঃ আকুল 

ব্যা্তম, মৎশ্যরাজন্ড বিরাটক্ নগরস্। শুশ্ততে ॥৩৮॥ 

যটপঞ্চনাগেন্দুমিতে শকাকে আয়োদশাছে মিখুনস্থিতেহ্কে | 
নবোদিতা ভারতকৌদুদীয়ং বিরাটপর্াধিত। সমাপ্ত ৪১ 

কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামে মহানুনশিপ্পাতিধানঃ । 

তন্্রত্য গঙ্গাধরশর্মমূমূর্ধঃ কাশ্তপ: শ্রীহরিদালশশ্া ৪২৫ 

চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকা তানগরপ্রবামিন! । 

নল তেন শিবপ্রলাদতো। রচিতা প্রীহরিদাসশর্শণা ॥৩। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভার তাচার্ধা-মহাকবি-পন্ুভূষস-শীহরিদলঙিন্ধাস্তবা সীপভট্টাচাধ্য- 

বিরচিভায়াং মহা ভার তটাচায়াং ভার হকৌবুরীলমাধ্যায়াং বিরাট পর্ঝণি 

বৈবাছিকে সপ্তযিতমোধ্ধ্যায়ঃ 88 | 

সমাপ্তঞেদং বিরাটপর্ব্ব ॥০॥ 

ভরতশ্রে্ঠ জনমেজয়! হৃষ্টপষ্ট জনে পরিপূর্ণ এবং সেই মহোৎসবে 

দেদীপ্যমান বিরাটরাজার সেই রাঁজধানীটী তখন অত্যন্ত শোভা পাইতে 

লাগিল ॥৩৮। 

বিরাটপর্বে্বর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 1০1 

_ 8%8- 
৮ পিআর াইাতল৯৬ পপ এন সপ 

(৩৮). “হপুইজনাযুতম্__বা 'ব ম ভা, ৪7882 .মহতরাজন্ত শগতে 

নগরং বৈ মহাত্বনঃড1। * “***একনপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ প্র, তিতদ্িসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 

স্প্যাবরাম। 
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সমাজসংস্গার । হিন্ুমাজের উত্কর্সসাধক গবেষণাগ্রন্থ 

বৈদিকবাদমামাংসা (ইতিহাস ) 

মুদ্রিত টাকা গ্রন্থ 

উত্তররামচরিতম্ ( সটাকান্চবাদ, ৪থ সংহ্ক৫ণ ) 

মালবিকাপ্নিমিজম্ ( সটীকানুবাদ, ২য় সংঙ্গবূণ ) 

মালতীমাধবম্ ( সটীকাহবাদ, ৪র্ঘ সংস্করণ ) 

দশকুমারচরিতম্ ( সটাকানবাদ, ৩য় সংস্করণ ) 

কাদশ্বরী পূর্ববাদ্ধ ( সটাকান্থবাদ, ৪র্থ সংস্করণ ) 

সাহিত্যদর্পণঃ ( বিস্তৃত টীকাসমেত, «ম সংস্করণ ) 

মেঘদৃতম্ ( সাহয়-টীকাছয়-হিন্দী-বঙ্জানুবাদ, ২য় সংস্করণ ) 
কুমারসন্ভবম্ ( সাহ্বয়-টীকা-হিন্দী-বঙ্গান্থবাদ, ২য় সংস্করণ । 

মৃচ্ছকটিকম্ ( সটীকাহবাদ, ৩য় সংস্করণ ) 

অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ ( সটাকানুবাদ, ২য় সংক্ষরণ ) 

রুবংশষ্ ( সাহ্বয়-সটাকা-হিন্দী-বঙ্গাচবাদ ) ৪ 
শিশুপালবধম্ ( সাহ্থয়-টীকা-টিঞ্পনী-ব্গান্গবাদ, ২য় সংস্করণ ) 

নৈষধচনিতম্, সম্পূর্ণ ( সাজয়ুসটীকানুবাদ, ২য় স্টুম্করণ ) 
মুদ্ারাক্ষসম্ ( সটাকানুবাদ, ২য় সংস্করণ ) 










